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Indhold af tredie Dels anden Afdeling. 

115ve Art. Snippen (Syngnathus æquoreus Linn.)) 705. 

116de Art. Den ſtore Næbfnøg (Nerophis Ophidion Linn.) . 716. 

117de Art. Den lille Nabſnog (Nerophis lumbriciformis Varr.) 723. 

Hippe SAR SDS DONE er ke 728. 

Orden. De Fa (HEE DEDE SE NE enes 731. 

118de Art. Den almindelige Klumpfiſk (Orthagoriscus Mola 

Pn v SSENER oner 732. 

Syvende Orden. De Storagtiggnnie 746 

119 de Art. Den almindelige Stor (Aeipenser Sturio Linn.) 747 

Sterleten (Aeipenser ruthenus Linn.)) 779. 

Den ſtumpfnudede Stor (Acipenser hospitus Kr.) 780. 

120de Art. Den nordiſte Havmus (Chimæra monstrosa Linn.) 784 

Ottende Orden. De Tvermundede 92 814 

121de Art. Den fmaapfættede Rodhaj (Seyllium canicula Linn. 5 814. 

Den ſortmundede Rodhaj (Seyllium melastomum 

M ³ / 2 832. 

122de Art. Den almindelige Blaahaj (Galeus vulgaris Flm.) 834. 

123de Art. Sildehajen (Lamna cornubica Glm. ) 852 

124de Art. Den almindelige Pighaj (Acanthias vulgaris Riss,?) 868. 

125de Art. Sorthajen (Spinax niger Low.) 893. 

126de Art. Havkalen (Seymnus mierocephalus BI.)... 914. 

Carcharias glaucus Linn N. 

e SME ESEs 929; 

Mustelus vulgaris GUN dn. RE 930. 

Selachesmaxima G,, ØRE 932: 

Galeocerdo arcticus fav 4937 

Squatina vulgaris Riss „„ 935. 

Tabellariſt Overſigt af de nordiſte Hajer 937. 
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128de Art. 

129 de Art. 

130te Art. 

131te Art. 

132te Art. 

133te Art. 

Niende 

134te Art. 

135te Art. 

136te Art. 

137te Art. 

138te Art. 

139te Art. 

Janeeolatum al) 

Terben (Raja radiata Bon) 8 5 

Somrokken (Raja clavata Linn.) )) 

Skaden (Raja Batis Linn.˖·n ST seen 

Gjogerokken (Raja fullonica Linnnn?² 7 

Hvidrokken (Raja lintea Frs.) 

Plougjœrns-Rokken (Raja vomer Frs. )) 

Raja intermedia Parn.. ... 

Raja oxyrhynchus Linn 5 

Overſigt af de beſkreune Rokfler 

Den almindelige Pilrokke (Trygon Pastinaca Linn.) 

e (Pristis antiquorum Lahore se 

Orden“ De Ktedsmunde de 

Havnegenojen (Petromyzon marinus Linn. he 

Flodnegenojen (Petromyzon fluviatilis 1b 2 

Den lille Negensje (Petromyzon Planeri BI.). 

Horgalen (Ammocoetes branchialis Linn) .. 

Slimaalen (Myxine glutinosa Linn.)). . 

Den lancetdannede Trevlemund (Branchiostoma 

„ r N 

Üdſigt over tidligere Forfatteres Bidrag til den 

dankte Fiſtefaung ii 

Sammenfſtilling af nøgle tidligere Fortegnelſer over 

dane Fiſte er, 5 Se, e MRERES 

Alfabetiſk Fortegnelſe over 1 Forfattere LØ 

Tillceg og Rettelſer til tredie Dell 

Regiſter over alle tre Delle 1 



daalefiſkſlaegten (Syngnathus Raf.). 

Legemet trindt eller dog fun mindre tydeligt kantet. Bryſt— 

finner, Bugfinner og Gadborfinne ſavnes, og Hale— 

finnen er aldeles rudimenter. Rygfinnens ſtorſte Del 

anbragt foran Gadboret. Halen, ſom er meget lang og tynd, 

bliver Griberedſtkab iſtedetfor Svommeredſkab. Hannerne ud— 

flæffe Hunnernes Wg i aabne Gruber under Bugen. De øvrige 

Forhold omtrent ſom hos foregagende Slægt. 

11)5de Art. Snippen (8. quoreus Linn.). 

Hovedets Længde indeholdes omtrent elleve 

Gange i Totallengden, Snuden over tyve Gange 

(23 til 24 Gange), men overgaar dog i Lengde Af— 

ſtanden fra Ojets bageſte Rand til Gjellelaagets 

bageſte Rand. Foran Rygfinnen telles 22 til 23 

Skjoldrekker, langs denne, der indtager over en 

Ottendedel af Totallengden, elleve Skjoldrekker, 

bag den omtrent 60. Foran Gadboret, ſom er an— 

bragt under Rygfinnens ottende eller niende Skjold— 

rælfe, tælles "omtrent tredive Skjoldrekker. Ryg⸗ 

finnen har omtrent 42 Straaler (40 til 44), den 

rudimentere Halefinne ſyv. 

Pontoppidans Alt. I, 655: Syngnathus æquoreus. 

muͤllers Prodr. n. 328: S. æquoreus. 

Schade, Beſkr. over Mors S. 205: Syngn. Ophidion? 

Faber i Tidsſkr. f. Naturv. V, 246: S. Ophidion. 

Danmarks Siſke, III. 45 

Artsmerke. 

Synonymi. 



Ufbildninger. 

Bemerkn. 
til 

Synonymien 

Benævnelfer. 

Beffrivelfe. 
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Foruden tidligere Afbildninger af Pennant og Montague merkes 

Parrells (Br. fish. II, 238 under det falſke Navn 8. ophi— 

dion), hvoraf det ovenſtagende Træſait er en Sjantagelſe. 

Naar Fries troer, hermed at kunne forene den Form, der af 

Jenyns er faldet Syn. angvineus og af Narrell fræmſtillet i 

Traſnit (Br. fish. II, 335 under det urigtige Navn S. &quoreus) 

ſom Sannen, ter jeg ikke gjøre denne Mening til min, men 

meddeler nedenfor NVarrells Afbildning til Sammenligning. 

At Pontoppidan har optaget denne Art, ſom hverken findes ud— 

trykkeligt hos Schonevelde ') eller i Linné's Fauna, maa viſtnok, hvad 

ogſaa den tilføjede Trivialbencvnelſe bekrefter, bero paa en lokal Med: 

delelſe, rimeligvis fra Teilmann. Muͤller felger Pontoppidan, kun 

med Tillæg af en Henvisning for den norſke Fauna (Strom). At jeg giver 

Schade Plads her, er, fordi jeg i Limfjorden kun har truffet S. Typhle 

Linn. og S æquoreus men derimod ikke Ophidion, ſom viſtnok, om den 

forekommer, er fjælden. Af disſe to nævnte Arter kunde Schade vel formodes 

at have forblandet den ſidſte, hvis rudimentere Halefinne let overſes, men 

derimod ikke den forſte, med S. Ophidion. Og det er ifelge lignende Grunde, 

at Fabers S. Ophidion fra det nordligſte Kattegat maa forenes med 

nærværende Art; faa meget hellere, ſom der i det kongl. naturhiſtoriſke 

Muſeum opbevares et Par Individer af nærværende Art, hvilke Faber 

har ſendt fra den angivne Lokalitet. 

Da det ifær er denne Art, jeg har ſet benyttes ſom Vejrprofet, 

faa bliver maaſte ogſaa Navnet Vejrfiſk fortrinligt anvendt paa 

den. Jovrigt har jeg ingen færegne Trivialbenævnelfer hort 

blandt vore Fiſkere for denne ret jævnligt forekommende Fiſt. 

Pontoppidan anfører Snippe, hvilfet jeg har beholdt ſom 

danſk Artsnanun. Øg Schade angiver „Grees vorm“ ſom 

den ſedvanlige Benævnelfe pan Mors. 

Ligeſom denne Art er den ſtorſte, ikke blot af de hos os 

forekommende buſtgjcellede Fiſt, men overhovedet, ſaavidt mig 

) Det kunde vel hænde fig, at den ligger ſkjult, om jeg faa maa ſige, 

i Schoneveldes Artikel om Acus Aristotelis. Se Synonpmien 

til de to foregagende Arter. 
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bekjondt, i hele Ordenen: ſagledes er den ogſaa vor ſmukkeſt 

farvede og meſt iojnefaldende Art. 

Farven er et ſmukt Orangegult, ſnart noget lyſere, ſnart 

morkere. Langs med Siderne viſer fig et Antal hvide eller lyſe— 

blaa Tvcerbaand, der ere ſmale, lidt bolgeagtigt bøjede, 

fattede af en mork Rand. 

Udmaalinger.“ 

FZotallængde: A 11½“; B 10%“; C 14% D 11%“; 

ſtorſte Højde: A 3/8“, B B 3“; C4 ½““; D 2½““; 

ſtorſte Tykkelſe: A 2“; B 2½ ““; C mu) „ 9 2 N; 

ind⸗ 

Omkreds, hvor Højden er 8 4 10 ½““/; B Pa „ 12% % 71/70 
Højde over Nakken: A 3 47 3 B 22/47; C 3 ite; 1 2 773 

Højde foran Halefinnens Rod: A /“; B Va ST C 2/07 3 DM] 4110. 

Afſtand fra Underfjæbeng Spidſe til Gjællelaagets bageſte Rand: 

A 1215 B 10% 1 0 14 /“! ; 1 1%; 

Afſtand fra e Spidſe til Nakken: A 9½½ “““ ] B 
6 12% ” D 9 74 43 

fir + 
9555 

ele denne foran Snudeſpidſen: 4 ““; B /,; 
C Ys 13 D 

det opſpilede Gabs Højde: A 1½““; B TY C νν⏑α . οα⁹²⁹οπ½ẽ .] 

det opſpilede Gabs Brede: A 13 B Fe, eee ee, 

1 Længde til Ledforbindelſen: A 1½““ B 9 

C 1 /“ ; D 1/¼½%3 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til forreſte Nœſebor: A 5“; 

eee en 75 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Naeſebor: 4A ½%; B /; 
C n D 141103 

Snudens Højde paa Midten af dens Længde: A 1%277; B 1%”; 

Gjelleſpaltens Længde: A %/3''5 B /“; C /; D 3/5" 5 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Ojehulens forreſte Rand: A 6“; 
B 5% 3 8 17 D 51/27; 

Afſtand mellem bageſte Naſebor og Øjehulens Rand: A ½“ 3 B 4e 
8 7e ¹¹ 3 

*) Af de udmaalte Exemplarer vare de tre forſte alle Hunner, 

fjcerde, D, en Han. 

45" 

det 
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Hjehulens Lengdegjannemſnit: 4 1¾6““ B 1½ ““; C 1½½; 

Di 

Ojehulens Hejdegjannemſnit: 4 1½“ ] B 1½““/; C 12/3" ; 

Pandens Brede mellem Øjnene (over disſes Midte): 4 1% 
B M 6 TILL 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A Y2""" ; 
B 635 G 7 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 
A 4% KU; B 4 ½¼%///; U 5 ½%13 1 (AVE LES 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til Rygfinnens Begyndelſe: A 44"; 

B 3 %%, G 5% %%; 397475 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 187; B 16“; C22Y3'" 3 D 1782/47 5 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 2/4'75 B 273 C 314" D 22/3"; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 5½“/; B 5¼½¼3 

GDs % 

Afſtand fra Underkſ bens Spidſe til Gadborets forreſte Rand: 

- A 5% % B 4/4) 5 1 67/2“; J) 5 00 

Gadborregionens Længde: A 2“; B 1½% ; C 275 D 2% 

Gadborets Afſtand fra e Rod: A 8 B 5705 1/1 27%; 

D 637; 

Halefinnens Længde: 4 2773 B ½“,; C /½¼; D ½“. 

Ved at ſammenholde denne Naalefiſk med de to ovenfor bes 

ſkrevne Arter af buſkgjcllede Fiſke, falder Hovedets ringere 

Storrelſe i Øjne, hvilken ifær beroer paa det meget kortere Næb. 

Hovedets Længde indeholdes næemlig elleve Gange i Totalleengden 

eller endog noget derover, “) og ſtaar meget tilbage for Ryg— 

finnens Lengdeſtraekning. Nebets eller Snudens Længde indtil 

Øjets forreſte Rand udgjor omtrent, eller dog neſten, Hovedets 

halve. Længde, “*) og er altſaa endnu kjandeligt ſtorre end Af— 

) Hos ſtorre Individer er Hovedet, ſom ſedvanligt hos Fiſkene, noget 

mindre i Forhold til Totallongden end hos ſmaa; men iøvrigt kan 

jeg ikke (med Fries) antage, at Forholdet ſkulde være nogen ſon⸗ 

derlig individuel Afverxling underkaſtet. 

*) J Totallœngden indeholdes det omtrent 23 til 24 Gange. 
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ſtanden fra Øjets bageſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand, 

medens hos de to folgende Arter Næbet endnu aftager ftærfere. 

Af Form er Nabet temmelig lavt (omtrent fire Gange fan langt 

ſom dets Højde paa Midten), ſammentrykket, om juſt ikke i faa 

ſterk Grad ſom hos de foregagende Arter, med noget afrundede 

Omrids, fortil lidt opſvulmet. En, rigtignok kun ſvagt frem— 

trædende, Lengdekjol kan forfølges langs Midten af Snudens 

overſte, noget udhulede eller bøjede Flade indtil midt imellem 

Øjnene. Underfjæben rager, naar Munden er luffet, kun 

meget lidt fræm foran Overfjæben. De meget ſmaa, temmelig 

kredsrunde Neſebore ere anbragte tæt foran Øjnene, det ene 

noget foran og nedenfor det andet. Øjnene, hvis Lengde— 

gjænnemfnit lidt overgaar Højdegjænnemfnitet, og indeholdes om— 

trent ſyv til otte Gange i Hovedets Lengde, ligge med den 

zoverſte Rand i Pandefladen, medens den nederſte er fjærnet en 

Trediedel eller en Fjcerdedel af deres Højde fra Hovedets Under— 

flade. Panden er flad mellem Ojnene, og konvergerer temmelig 

ſteerkt fortil, eller har en trianguler Form. Hovedets Højde 

voxer ikke ftærft bag Øjnene, og en Kjol langs den øverfte Flade 

kan ikke ſpores. Dets Knogler have overhovedet en ujævn, 

chagrinagtig Merflade. Forholdet af Gjẽelleſpalter, Gjeller 

og Gjelleſtraaler omtrent ſom hos foregagende Art, dog har 

jeg pan hoer Side kun kunnet iagttage en Gjalleſtraale. 

Kroppen, hvis Højde og Tykkelſe ikke i nøgen betydelig 

Grad overgaar Hovedets bagtil,*) kan hes friffe Exemplarer af 

denne Fiſt næppe ſiges at være kantet. Vel viſer fig, ved nærmere. 

Underſogelſe, nogle frœmragende Lengdelinier, ſom ſtreeke ſig 

fra Nakken til Gadboret, men disſe ere dog hos levende eller 

nyligtfangede Exemplarer fan ſvagt froemtredende, at Kroppens 

Gjcennemſnit hos Hunnerne ſynes at freemſtille en temmelig 

*) Kroppens ftørfte Højde indeholdes omtrent 40 Gange i Total— 

længden hos Zunnen, men hos Hannen 50 Gange og derover. 
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regelmæsfig Oval, medens den hos Hannerne er mere kreds— 

rund eller uden merkelig Forffjæl mellem Højde og Tykkelſe. 

Hos Hannerne kunne fer Lengdelinier iagttages, namlig en 

langs bver Side af Rygfladen og to langs hvær af Kroppens 

Sideflader; hos Hunnerne kommer endnu en ſpvende til langs 

Midten af Kroppens Bugflade, og hos disſe ſidſte viſe Kanterne 

fig overhovedet noget mere fremragende end hos Hannerne !). 

Bag Gadboret, hvor Halen kan ſiges at begynde, bliver Formen 

utydeligt firkantet, eller firkantet med afrundede Hjørner") i om— 

trent Halvdelen af Længden; Halens ſidſte Halvdel er derimod 

temmelig ſteerkt ſammentrykket. Rygfinnen udmeerker fig bos 

denne Art ved fin betydelige Lengdeſtrakning, der, ſom bemerket, 

fjænveligt overgaar Hovedets Længde; den begynder langt 

foran Midten af Totallængden, men ender hos Hunnerne omtrent 

med denne; medens den hos Hannerne ophører noget foran 

Midten af Totallængden, men ogſaa begynder nærmere Nakken 

eller Snudeſpidſen end hos Hunnerne (fe Udmaalingerne under D). 

Hvorvel et Par af de forſte og et Par af de ſidſte Straaler ſtaa 

noget tilbage for de øvrige i Længde, kan dog denne Finnes 

Højde ſiges at viſe fig helt igjennem temmelig uforandret; dens 

Lengdeſtrakning indeholdes ſyv til otte Gange i Totalleengden. J 

Forhold til Lengden ſtaar Straalernes Antal, der er ſtorre end hos 

nogen anden af vore Arter, næmlig i Regelen 42, dog med lidt Af— 

værling til begge Sider“ *). Straalerne ere temmelig tykke, uleddede 

*) En ottende Linie langs Midten af Rygfladen, ſom Fries hos Hun— 

nerne vil have iagttaget, har jeg ikke kunnet opdage noget Spor af. 

) Det er en Fortſettelſe af de to Ryglinier, der danner Firkantens 

øverfte Vinkler, medens de to overſte Sidelinier over Gadboret 

bøje fig ned, og danne Firkantens nederſte Vinkler. De nederſte 

Sidelinier ſorſvinde ved Gadboret, Hunnernes Buglinie foran dette. 

) Jeg har talt Straalerne hos en halv Snes Exemplarer, og, ſom 

ovenfor angivet, fundet Antallet værlende mellem 40 og 44, men 

aldrig under det førfte eller over det ſidſte Tal. 
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og ukloftede, Bindehuden klar og gjænnemfigtig, men dog for— 

holdsvis ftærf. Foran Rygfinnen tælles hos begge Kjon 22 

Skjoldrekker, eller med det lille Nakkeſtjold 23. Langs med Ryg— 

finnen har jeg talt elleve Skjoldrekker, og undertiden indtager Ryg— 

finnen endnu en ſtorre eller mindre Del af den tolvte Rakke“). 

Saa vanſkelig Tællingen af Skjoldrakkerne mod Haleſpidſen bliver, 

troer jeg dog, efter gjentagne Tællinger, med Sikkerhed at kunne 

anfætte Tallet for begge Kjon til omtrent 60, hoilket det neppe 

overſtiger, eller i al Fald kun med en eller to. Gadboret er 

hos Hunnerne anbragt lidt foran Midten af Totalleengden, under 

Begyndelſen af Rygfinnens ſidſte Trediedel eller i dennes ottende 

Skjoldrakke, og ftræffer fig gjeerne noget ind paa den niende 

Rakke ==), Følgelig har det tre eller halvtredie af Rygfinnens 

Skjoldrekker bag fig, og fra dets bageſte Rand til Halefinnens 

Rod tælles omtrent 63 Skjoldrakker“ **). Foran det til Struben 

) Derimod har jeg aldrig, ſom Fries angiver, fundet Rygfinnen 

ikke blot indtagende fulde tolv Rekker, men endog ſtrakkende fig 

noget ud over den trettende. 

) Da Gadboret hos begge Kjøn viſer temmelig nøje den ſamme Stil— 

ling med Henſyn til Rygfinnen, finder man det hos Hannerne, 

hvor Rygfinnen begynder tidligere, liggende ikke ſaalidet foran 

Midten af Totallængden. 

) Ikke 70, ſom Fries angiver. Forreſten maa merkes, hvad ved 

de ovenanforte Udmaalinger godtgjeres, at Halen eller den Del af 

Legemet, ſom ligger bag Gadboret, hos unge Dyr forholdsvis har 

ſtorre Længde end hos ældre; eller, med andre Ord, at Forkroppen 

i en ſildigere Periode af Dyrets Liv voxer ſterkere end Bagkroppen; 

et Forhold, ſom ligeledes finder Sted hos denne Families følgende 

Elægt. Men med den forandrede Længde forandres ikke Skjæl— 

rœkkernes Antal, hvorfor disſe ſtedſe afgive gode Skjælne— 

merker. — Et Forhold, ſom endvidere maa bemerkes, er, at 

Halen hos Hannerne er længer end hos Hunnerne, hvilket grunder 

ſig paa, hvad allerede er anført om Rygfinnens tidligere Begyndelſe 

hos de ferſte. 2 
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tælles 29 Rakker. — Halefinnen fan meget let unddrage fig 

Opmaerkſomheden, ikke blot fordi den er ſaa færveles lille (dens 

Lengde indeholdes almindeligt over et Par Hundrede Gange i 

Totallengden), men fordi den ifølge fin Form kun ſynes at være 

en Fortfættelfe af Haleſpidſen. Bed Hjalp af en ſterk Lupe 

troede jeg at iagttage fem Straaler i den, men ved Prasning 

under Mikroſkopet overtydede jeg mig om, at den dannes af ſyv 

Straaler, en enkelt paa hvoer Side og mellem disſe fem kloftede 

Straaler. 

Anordningen af Skjelbekledningen eller Skjoldene er 

viſtnok i Hovedſagen ſom hos foregagende Slægt, men imidlertid 

bliver, paa Grund af ringe Forandring i Pladernes Form, ogſaa 

Formen af de fmaa Mellemrum mellem Skjoldrakkerne lidt for— 

andret (iſtedetfor firkantede eller rhomboidalſke Mellemrum fer man 

her ovale i mange Modifikationer), hvorved denne Art faar en 

ejendommelig Tegning, ſom paafaldende adſtiller den fra de ſore— 

gagende Arter. 

i Bughulen, ſom er beflædt med en hvid, noget perlemoder— 

agtigt glindſende Bughinde, indtager henimod / eller dog over 

en Trediedel af Fiſtens Totallengde. Leveren ftræffer fig om— 

trent gjennem Bughulens forſte Fjcerdedel, og omhyller i denne 

Stræfning Tarmekanalens Sider og Underflade; den er af ens 

Brede i hele Lengden, uven Lapper, fortil. med to ſkarpe Vinkler, 

bagtil lige afſfkaaren. Galdebleren meget lille. Maven 

har lidt ftørre Vidde end Spiſeroret og Tarmen. Indvendigt 

viſer Spiſeroret og den forreſte Del af Maven en halv Snes 

ſterkt fremtredende Lengdefolder, ſom i Mavens bageſte Del og 

Tarmen afloſes af et Net af ſtore Maſker. En Portnerklap har 

jeg ikke iagttaget, men ved Overgangen mellem Mave og Tarm 

dannes en lille Bøjning af den forreſten ligelobende Tarmekanal. 

Wggeſtokkene udfylde under Form af et Par noget ſammen— 

trykkede Snore Bughulens ſidſte Trediedel eller to Femtedele; de 

viſe fig fuldkomment adſtilte næften lige til Gadboret; deres 



713 

forreſte Ende er tyndere, traaddannet, ligeſom ſpiralformigt ſnoet“). 

Nyrerne, ſom i den forreſte Ende af Bughulen danne et meget 

ſmalt, bolgeagtigt Baand, blive bagtil traaddannede. Den for— 

holtsvis meget ſtore Svommeblere begynder omtrent over 

Leverens og Mavens bageſte Ende. 

Mellemkjebebenene ſterkt kolledannede eller ſteerkt ud— 

videde i den Ende, hvor de ſtode ſammen (ſteerkere end hos de 

to foregagende Tangnaale). Overkjebebenene ligeledes af en 

meget bredere Aareform eller rettere Spadeform. Underkjeben 

af ftærf og plump Bygning, mindre ftærft krummet end hos 

Tangnaalene, i den bageſte Ende eller Leddeenden ſmalere, i 

den forreſte Ende bredere. Ganebenene udgjøre en ret Vinkel, 

hvis ene Ben (det, der danner Artikulationen) er noget længer 

end det andet. Skjondt Plougſkjerbenet er meget langſtrakt 

og ſmalt, og bagtil ender fuldkomment borſtedannet, er det dog 

fortil endel bredere end hos Tangnaalene. Tindingbenet fort 

og bredt, med ualmindeligt ftærfe Fræmragninger. Os tympanicum 

gaffelagtigt kloftet i to lange, meget ſpidſe, omtrent ligeſtore Grene. 

Gjellelaagsſtykket tyndt, uden Lengdeſtribe, den forreſte Rand 

med to Indbojninger og tre Fremragninger, af hvilke den overſte 

Danner ligeſom en Torn. Undergjellelaaget ſabeldannet. — 

Rygraden beſtaar af 82 Hvirvler, af hvilke omtrent de forſte tredive 

tilhøre Bughulen, de øvrige Halen. Hvirvlernes Beſkaffenhed 

omtrent. ſom hos Tangnaalene; Sidefortſettelſerne, der, 

ligeſom hos disſe, udftræffe fig gjennem hele Bughulens Tværs 

diameter, og ere faa ftærft hæftede til Skjoldbeelterne, at de ofte 

lettere ſtilles fra Hvirvelen end fra disſe, ere imidlertid af en 

meget bredere Form, aarebladdannede, rettede lidt ſtraat fræmad; 

den forſte Hvirvel viſer iſtedetfor Sidefortfættelfer ſtore, vinge— 

*) Foruden de to Waggeſtokke har jeg hos det her beſkrevne Individ i 

den forreſte Del af Bughulen, tæt bag Maven, iagttaget en iſoleret 

Eggemasſe af temmelig betydelig Sterrelſe. 
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agtige, bagtil tilſpidſede Udvidelfer. De opfſtigende Torne— 

fortſættelſer ere forſt kun meget ſvagt udviklede, eller danne 

en ſimpel Kam (hvilken hos et Par af de forſte er ſammen— 

voxet med Ryggens to forſte Skjolde ved en langs disſes Under— 

flade ſremtredende Benkam). Hos de Hvirvler, der ligge under 

Rygfinnen (24de til 3dte, begge inkluſive, eller de otte ſidſte 

Bughvirvler og et Par af de forſte Halehvirvler), dele de ops 

ſtigende Fortſcetlelſer fig hver i tre eller fire ſtore Torne, der 

tjene til Støtte for ligeſaamange ftærfe Interſpinalben. Hvad 

Halehvirvlerne i Almindeligbed angaar, da have disſe vel hvær 

fire Tornefortſettelſer (en opſtigende, en nedſtigende og to mod 

Siderne udoagende), men de ere alle meget ſmaa, og indtage 

fun en lille Strekning af Hvirvelens Længde (en Fjerdedel eller 

en Femtedel) omtrent paa dennes Midte. Mod Haleſpidſen 

bliver det vanſteligt at ſkaffe fig ſikkter Kundſkab om Hvirvlernes 

Form, formedelſt deres ringe Storrelſe og de faſt tilheeftede Inte— 

gumenter. Den ſidſte Hvirvel, ſom bærer den rudimentere Hales 

finne, ſynes ingen pladeagtig Udvidelſe at danne i Enden. 

Skulderapparatet beſtaar her blot af Skulder og Overarm, 

da Underarm og Haand aldeles forfvinde. 

Snippen ſtal naa en Leengde af en Alen (Fries). 

Individer af ſexten til atten Tommers Storrelſe og noget ders 

over træffes jævnligt. Hunnerne ſynes i Regelen at blive ftørre 

end Hannerne; ligeſom, idetmindſte efter min Erfaring, at træffes 

hyppigere. 
Med Henſyn til Artens geografiſke Uvbredelfe, da kan 

maaſte, efter vor nuværende Kjendſkab til denne, Sondmor 

faſtſcttes ſom det nordligſte Punkt, England og den franſke Veſt— 

kyſt ſom Sydgrandſen. Risſo anfører den vel ſom forekommende 

i Middelhavet, ſtjondt ſſeldent; men da han giver ſin S. æquoreus 

tredive Straaler i Rygfinnen, kan den ikke, hvis Tallingen blot 

nærmer fig til det Virkelige, falde ſammen med den nordiſke. 
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Hos os træffes Snippen temmelig jævnligt i Kattegattet, dog 

paa dybere Band; men den ſynes ikke at gaa ind i Oſterſoen. 

Om dens Levemaade og Naring er Intet mig bekjcendt. Levemaade. 

Forplantningen ſynes at foregaa ud paa Sommeren. Cfter Sorplantning. 

Fries bære Hannerne Æggene ſeſtede under Bugen i otte til 

ti Rakker. 

Hvad enten jeg ſammenholder Narrells nedenſtaaende Treſnit af 

Syngnathus angvineus Jen. med Afbildningen ovenfor af S. &quoreus, 

eller med Naturen, det vil ſige, med Zannen af vor Snippe: finder 

jeg den alt for afvigende ved fin kortere og langt plumpere Form, iſer 

ved den tykke Hale, til at jeg kan tenke paa nogen Forening mellem 

dem. Er Afbildningen ikke aldeles urigtig, maa denne Fiſt tilhøre en 

hos os ikke forekommende, eller maaſfe ſnarere ikke hidtil iagttaget Art, 

og det vil derfor næppe være overflødigt, at henlede Opmerkſomheden 

paa den. 



Artsmeæœrke. 

Noerbſnogene (Neropbis Raſin. “). 

Kroppen trnd eller dog neſten uden Kanter. Alle Fin— 

ner ſavnes undtagen Rygfinnen, hyvilken for ſtorſte Delen er 

anbragt bag Gadboret. Halen Gribe- men ikke Svommeredſkab. 

Snuden og Hovedet forholdsvis forte (det ſidſte indeholdes 

tretten til ſytten Gange i Totallgengden, den forſte 45 til 50 

Gange). Hannerne udflæffe Hunnernes Mg i aabne Gruber 

under Bugen. J de øvrige Forhold ſtemmer denne Slægt omtrent 

med den nermeſt foregagende. 

116de Art. Den ſtore Neebſnog (Nerophis Ophidion 

Linn.). 

Den ſtorſte Højde indeholdes omtrent 60 Gange 

i Totallengden, Hovedets Længde omtrent fytten 

) Da vi favne danſke Benævnelfer for denne Form, har jeg føgt at 

bjælpe mig med et felvdannet Navn, der dels finder Hjæmmel i de 

paagjældende Fiſkes More, tildels gjængiver Rafinesque's ſyſte— 

matiſke Navn, tildels ogſaa ſtotter fig til et norſt Trivialnavn 

(Nebbeſild) for hidhorende Arter. Jeg er forreſten meget villig 

til at opgive dette Navn, ſaaſnart man har noget bedre at fætte 

i Stedet for det. 
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Gange. Snuden temmelig plump, noget ſammen— 

trykket og tilſpidſet, lige; dens Længde indeholdes 

næften 40 Gange i Totallengden, og er omtrent 

ligefaaftor ſom Afſtanden fra OSjets bageſte Rand 

til Gjellelaagets bageſte Rand. Rygfinnens Begyn— 

delſe og Gadboret falde begge mod Midten af 

Totalleengden, dog med nogen Forſkjel efter Kjøn- 

nene. Foran Rygfinnen telles omtrent tredive 

Skjoldrekker, langs med denne ti eller elleve og 

bag den til Haleſpidſen 60. Straaletallet i Ryg— 

finnen 36 (34-38). 

Artedi deser. spec, pag. 1 u. 1: Syngnathus & e. Synonymi. 

Linné Fn. svec, ed. alt. n. 375: Syngnathus Ophidion. 

muͤller Prodr. n. 324: S. Ophidion. 

Ovenſtagende Traſnit er efter Varrell. Fries giver, i Vet. Acad. Afbildninger. 

Handl. f. 1837 tab. III fig. 4, en nøjagtig Figur af Hovedet, 

dog efter et yngre Individ. 

Da Pontoppidan ikke optager nærværende Art, maa Miller, Bemerkn. 

der er den førfte og tillige den eneſte af vore Forfattere, ſom hidtil har Suden 

berørt denne Fiſk, enten ſelv have erhværvet den for vor Fauna, eller 

ogſaa blot efter de ſvenſke Fauniſter have givet den en Plads i fin For— 

tegnelſe; hvilket Sidſte maaſke turde være rimeligſt at antage, da han 

hvœrken har Trivialnavn eller Findeſted for den. Den hos Bloch og 

de engelſke Fauniſter med Henſyn til Linné's Syngnathus Ophidion 

herſkende Forvirring ſkal jeg ikke her dvæle ved, men kun hendiſe til de 

Oplysninger, Fries over dette Punkt har meddelt i Vet. Acad. Handl. 

f. Ar 1837. 

Danſke Trivialbencvnelſer for denne Art kjender jeg ikke. Bencvnelſer. 

Ligeſom denne Art let adſtilles fra de foregaaende Ha- Beſtrivelſe. 

naale ved Mangel af Halefinne, ſaaledes tilbyder den længere 

og mere lige Snude og den ſeetdeles langſtrakte og tynde Form 

paafaldende Skjelnemerker fra den folgende Art. 
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Farven er olivengron med lyſere, gulagtig Bug; paa 

Siderne viſe fig en Mængde Smaaplætter af hvidagtig eller 

blaalighoid Farve og afrundet Form; og paa Hovedets bageſte 

Del iagttages nogle fine, blaa Lengdeſtriber, ſom fortfættes et 

Stykke hen ad Kroppens Sider, ' 

Udmaalinger.”) 

Totallengde: A 10 ½“; B TT Eg 

ſtorſte Holde (foran Rygfinnen): 4 2773 B 1½/ „C 1½½; 

ſterſte Tykkelſe: A 1½ %; B 1½“ !; C 1½““; 

Højde over Nakken: A 1/8“ ] B 1½¼%; C %%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bageſte Rand: A 7¼½ V; 

B 67%/ C5 %½½%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 5 ½“// B 5% ; C 47/8"; 

Snudens Højde paa Midten af Længden: A 1/8“ ; B /; C ee; 

Snudens Tykkelſe paa Midten: A 177; B /“, C ½¼z; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: A 3½%; 

B 2% % e 

Diets Længdegjænnemfnit: A 1“; B /“; C 7/8; 

Ojets Højdegjænnemfnit: A /“ ; B /; C /½¼½; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A ½% 3 B ½,“,, C 2/55 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Giellelaagets bageſte Rand: 

A i B e, e ee, 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Roygfinnens Begyndelſe: 4A 5!/2"; 

B e e; 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 11¾““ ; B 11“; C 10%“; 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A 1½““ ; B 17/77; C 1%; 

Rygfinnens Afſtand fra Haleſpidſen: A 4“; B 3½,½; C 3"; 
Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: A 5/8“; 

e e; 

Gadborregionens Længde: A 1½ “% B 1/7; C1“; 

GadborregionensAfſtand fra Haleſpidſen: A 4¼ “; B 4“/; C 3%“. 

Hovedet er, paa Grund af det korte Neb, kun lille; 

efter de ovenanforte Udmaalinger indeholdes det omtrent femten 

) A en Hun, B og C Hanner. 
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til fytten Gange i Totalleengden. Imidlertid har det et noget 

plumt Üdſeende, da Kroppens Tykkelſe naſten ſlet ikke eller kun 

livet overgaar det, og da dets forreſte Del eller Nebet kun aftager 

ſvagt i Hojde freemefter. Snuden indtil Øjets forreſte Rand 

er omtrent af lige Længde med Aſſtanden fra Øjets bageſte Rand 

til Gjellelaagets bageſte Rand, eller kun ubetydeligt kortere; den 

er vel ſammentrykket, men aftager dog kun ſvagt fremefter i 

Tykkelſe ligeſom i Højde. Forreſten har jeg iagttaget to Former 

af Snuden; medens den hos nogle Individer er ganſke lige og 

flæt ikke afſat fra Hovedet, viſer den hos andre ſvage Spor til 

Opadkrumning, idet dens overſte Rand er lidt konkav, hvorved 

den tillige afſettes beſtemtere fra det øvrige Hoved. Jeg ved 

ikke, om denne Forſtjcellighed betegner Kjonnene; jeg kan kun be— 

merke, at den forſte Form har jeg iagttaget hos Hanner, den 

ſidſte hos Hunner, men jeg troer mig ilke berettiget til deraf at 

uddrage nogen Slutning, da jeg ikke har haft noget ſtort Antal 

Exemplarer til Underſogelſe. Foroven danner Snuden en fkarpt 

freemragende Leengdekjol paa Midten. Mundſpalten, hois 

Forhold iovrigt er det for Familien ſedvanlige, har en trianguleer 

Form. Ne ſeborene ere anbragte nær Øjet. Dette, ſom 

ligger omtrent i Midten af Hovedets Længde, med den overſte 

Rand i Pandefladen, den nederſte temmelig langt fra Hovedets 

Underflade, indeholdes omtrent ſyv Gange i Hovedets Lengde, 

og er altſaa lille; dets Gjennemſnit overgaar imidlertid Pandens 

Brede. mellem Øjnene, og er omtrent dobbelt fan ſtor ſom Af 

ſtanden fra dets nederſte Rand til Hovedets Underflade. Formen 

neeſten kredsrund, dog lidt uregelmesſigt. Alle Hovedets Dele 

have en chagrinagtig Overflade. Gjelleaabningerne viſe fig 

i Nakkefladen over Gjellelaagenes bageſte Del ſom to langſtrakt— 

ovale, med det blotte Oje næppe ſynlige Lengdeſpalter. 

Kroppen udmærfer ſig ved fin ſeerdeles langſtrakte og tynde 

Form, et Forhold, der fremtræder ftærfere hos denne end hos 

nogen anden nordiſt Havnaal. Kroppens fterfte Højde overgaar kun 
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lidt Hovedets ſtorſte Højde, og indeholdes, ſom allerede ovenfor 

angivet, 60 Gange eller endog lidt mere i Totallengden. Imid— 

lertid er Kroppens Form temmelig forſtjallig hos Kjonnene, 

endog i den Grad, at man kunde tro at have forſtjellige Arter 

for fig: bos Hunnerne er den næmlig ſterkt ſammentrykket, faa 

at Højden bliver meget ſtorre end Breden, hvorved Bugen tillige 

kommer til at danne en Kjol, og Ryggens Middellinie ogſaa 

bliver i nogen Grad tydelig. Hos Hannerne er Kroppen 

derimod temmelig trind, af ligeſaa ſtor eller vel endog ſtorre 

Brede end Højde. Rygfinnen begynder hos Hunnerne lidt 

bag Midten af Tutallængven, hos Hannerne derimod noget foran 

ſamme Maal. Den har en temmelig betydelig Længveftræfning 

(den indeholdes omtrent otte til elleve Gange i Totallængden, 

og ſynes at være noget ſtorre hos Hannerne end hos Hunnerne), 

men er meget lav, omtrent af ſamme Højde i hele Lengden. 

Straaletallet kan maaſke i Gjænnemfnit anſcettes til 36, men 

afvexler, ſom ſedvanligt, Noget til begge Sider. Straalerne ere 

alle enkelte og udelte. Foran Rygfinnen indtil Nakken telles i 

Regelen, og uden Henſyn til Kjon, 30 eller 31 Skjoldrekker; langs 

med Rygfinnen har jeg talt ti (hos Hunnerne) eller elleve (hos 

Hannerne); endelig bag Rygfinnen til Haleſpidſen ſynes An— 

tallet omtrent at være 60; dog blive Skjoldraekkerne mod Hales 

ſpidſen meget vanſkelige at tælle, Halen er hos begge Kjon af 

ſamme trinde, tilſpidſede, ſyldannede Form, men bog Hannerne 

forholdsvis noget længer end hos Hunnerne. Gadboret har 

jeg hos Hannerne fundet anbragt under den tredie Skjoldrakke fra Ryg— 

finnens Begyndelſe; hos Hunnerne noget længer framme, eller om— 

trent paa Grendſen mellem anden og tredie Skjoldrekke; hvad oven— 

for er ſagt om Rygfinnens Begyndelſe, gjelder ogſaa her, næmlig 

at Gadboret hos Hunnerne ligger bag Midten af Totalleengden, 

hos Hannerne lidt foran denne. 

Bughulens Længde ev omtrent lig med den halve Total— 

længde (hos det ovenudmaalte Exemplar af 10 Tommers 
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Længde holdt Bughulen over fem Tommer“). Dens Vægge 

ere fan ſteerkt ſveertede, eller fan rigeligt bedeekkede med forte 

Prikker, at den hvide metalliſke Grundfarve næften aldeles for— 

ſvinder. Leveren indtager kun omtrent en Fjerdedel af Bug— 

hulens Lengde (ſexten Linier hos det beffrevne Exemplar); den 

omſlutter i denne Stræfning Tarmekanalen næften ſom et cylindriſk 

Hylſter, og deler fig bagtil i to, neſten lige lange Lapper (den højre 

er dog lidt længer end den venſtre). En lille Galdeblere er til 

ſtede. Tarmekanalen viſer fig i hele ſin Lengde ſnordannet, uden 

nogenſomhelſt Udvidelſe, der i det re kan tilkjcendegive Adſkillelſen 

mellem dens forſtjcllige Dele. Ved Leverens bageſte Ende danner 

den en lille Krumning, men er iøvrigt aldeles lige, og ſtemmer 

ſaaledes omtrent med Bughulen i Længde. Sedkirtlerne har 

jeg fundet traaddannede, næppe indtagende den bageſte Fjerdedel af 

Bughulens Lengde. Svommeble ren har derimod omtrent Bug— 

hulens halve Længde eller noget mere, er af langſtrakt polſedannet 

Form, i begge Ender tilſpidſet, af hvid Farve uden Metalglands. 

Ni til ti Tommer er en ſedvanlig Lengde for denne Art. 

De ſvenſke Fauniſter ere enige i at omtale den ſom meget 

almindelig ved Sveriges Kyſter, ſaavel langs Oſterſoen ſom 

Kattegattet. Hos os Derimod er den, idetmindſte faa vidt min 

Erfaring ftræffer fig, meget ſjelden; ved de norſke Kyſter er jeg 

aldrig bleven den var, og i Havet omkring England ſynes den 

kun meget lidt bekjendt. Dette er Alt, hvad jeg om Artens 

geografiſke Udbredelſe har at anføre. 

Storrelſe. 

Sorekommen. 

J Levemaade og Naring ſynes den ikke at viſe nogen LL. ed På. 

delig Ferſtjellighed fra vore andre Naalefiſke; ogſaa her kan markes, 

at Hannerne træffes langt ſjeeldnere end Hunnerne, fordi de ſidſte 

opholde ſig ner Land, de forſte derimod altid paa ſtorre Dybder. 

) Hos Hannerne er Bughulen dog forholdsvis lidt kortere end hos 

Hunnerne. 

Danmarks Siffe III. 46 

Nrring. 
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Sorplantning. Efter Ekſtrom') forlade Hunnerne mod Slutningen af April 

Grundene, og opſoge Hannerne paa Dybet for at lege. Rognens 

Afſcetning begynder mod Slutningen af Maj, men fortſettes 

gjennem de to folgende Maaneder. Hunnerne anbringe Æggene, 

der forholdsvis ere temmelig ſtore, under Hannernes Bugflade 

lige fra Hovedet til Gadboret i to til fire Rakker; en tyk Slim— 

masſe tjener ſaavel til Leje ſom til Faſtheftning af ggene, og 

Desuden beklaedes de af en fin Hinde. J Begyndelſen viſe Rogn— 

kornene ſig guldgule, men blive efterhaanden hvidagtige. Ungerne 

udklakkes til forffjællig Tid, i Overensſtemmelſe med den forſtjellige 

Tid for Æglægningen. Endnu den ellefte Auguſt har Ekſtrom 

truffet Hanner med Wg under Bugen. 

) Die Fiſche in den Scheeren von Mörkö S. 136. 
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117de Art. Den lille Neebſnog (Nerophis lumbrici 
formis arr.). 

Den ftørfte Højde indeholdes kun henimod 40 Artsmerke 

Gange eller endnu mindre i Totallengden, Hovedets 

Længde omtrent tretten Gange. Snuden meget 

tydeligt opadbojet, tyk, trind, fort (ikke halvt faa 

lang ſom Afſtanden fra Øjets bageſte Rand til 

Gjellelaagets bageſte Rand). Rygfinnens Begyn— 

delſe og Gadboret falde begge omtrent i Enden af 
Totallengdens forſte Trediedel. Foran Rygfinnen 

tælles omtrent atten Skjoldrekker, langs med denne 

ſyv eller otte og bag den til Haleſpidſen omtrent 
50 eller nogle flere. Straaletallet i Rygfinnen 

er 26. 

Willoughby, Hist. Piscium pag. 160: Acus lumbriciformis. Synonymt. 

Narrell Brit. Fish. II, 340: Syngnathus lumbriciformis. 

Fries i Vet. Acad. Handl. f. 1837 S. 38: S. lumbriciformis. 

Det ovenſtagende Treſnit er efter Narrell. Fries har paa anførte Afpildninger. 

Sted tab. 3 og 4 givet gode Aeicnge ſaavel af den vorne 

Han ſom af den ſpede Pngel. 

Denne Art optages her forſte Gang blandt danſke Fiſke, og e 

ſaaledes en indenlandſk Synonymi. Den ovenſtagende fra fremmede Seks nente 

Forfattere hentede giver ingen Anledning til Tvivl,“) ſkjondt en umiddel— 

bar Sammenligning mellem ſkandinaviſke og engelſke Exemplarer af 

Fiſken næppe endnu er anſtillet. 

») Nermere kan herom føges hos Fries paa anførte Sted. 

46" 
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Benævnelfer. Zrivialbenævnelfer for denne Fiſk mangle. 

Beſtrivelſe. Bed en kortere, noget plumpere Form og iſee ved den forte, 

trinde, temmelig ſtarkt opadkrummede Snude adſtilles nærværende 

Art uden Vanſtelighed fra ſoregaaende. 

Udmaalinger: 

Totalleengde: A 52“; B 51%; 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): A 1%“; B 1½%; 

ſterſte Tykkelſe: A 1747753 B 1½“%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gicllelaagets bageſte Rand: A 4% 3 

5 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: 417%; B 1%; 

Ojets Længdegjænnemfnit: A /“ B / %; 

Siets Hojdegſennemſnit: 4A ½““ B //; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A YA" ; B /, 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Giallelaagets bageſte Rand: 

ee e ee 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 16 “3 

1 

Rygfinnens Lengdeſtrkning: A 5“; B 42/3" ; 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A /“ 8 ½%; 

Rygfinnens Afſtand fra Haleſpidſen: & 31““; B 30%“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: A 17” 5 

e 

Gadborregionens Længde: A /“; B 37; 

Gadborets Afſtand fra Haleſpidſen: A 34/8“; B 333”, 

Farven hos de to Exemplarer af denne lille Fiſk, jeg har 

haft Lejlighed til at underſoge, var gulbrun med lyſere og mor— 

kere Marmorering, ifær paa Underfladen. Paa Nabet, tet foran 

og under Ojnene, viſe ſig to temmelig ſtore, lyſe, rundagtige 

Platter omgivne af en kaſtaniebrun Indfatning?), og bag disſe 

) Fries, ſom har haft et ſtorre Antal Exemplarer til fin Raadighed, 

beſkriver Farven ſom kaſtaniebrun med uregelmasſige lyſe Platter 

langs Ryggen, og omtaler ikke de ret paafaldende Oceller paa 
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afvexle paa Hovedets Underflade lyſe og morke Platter dambret— 

agtigt, Den morkeblaa Pupille omgives af en kobberfarvet, fkin— 

nende Ring. 

Faoruden Snudens allerede omtalte Korthed og Bøjning 

opad, kan merkes, at den er tydeligere afſat fra det øvrige Hoved 

end hos forrige Art, eller at Hovedet forholdsvis har ſtorre Brede 

bag Snuden. Ogſaa er Gabet lidt ſtorre og Underkjeben noget 

ſterkere udviklet. To Par kredsrunde, af en fremragende Hud— 

rand omgivne Neſebore viſe fig tæt foran Øjnene; det forreſte 

Par ligger ſkraat nedenfor det bageſte. De kredsrunde, ſteerkt 

fremragende Øjne konvergere i betydelig Grad fræmefter, faa at 

Pandefladen mellem Øjnene har Form af en med Toppunktet fremad— 

rettet Triangel. Hovedets Knogler viſe, med Undtagelſe af 

Gjallelaagene, en glat Overflade. 

Kroppen er ſammenlignelſesvis med foregaaende Art noget 

fort og tyk, temmelig trind; et Gjennemſnit af den vilde dog, 

nojagtigere udtrykt, viſe ſig ſom en ligeſidet Triangel, hvis Vinkler 

alle vare ftærft afrundede. Skjondt egentlige Kjole ikke ere tilſtede, 

har dog Bugfladen en noget fremtradende Middellinie. Ryg— 

finnen begynder med den nittende eller tyvende Skjoldrerkke fra 

Nakken regnet, indtager ſyv Skjoldreekker og omtrent en Tiendedel 

af Totallcengden, er fire til fem Gange fan lang ſom høj, og 

teller 26 enkelte og uleddede Straaler !“). Gadboret aabner 

fig i den anden Skjoldreekke under Rygfinnen, omtrent i Enden 

af Totallcengdens forſte Trediedel. Bag Gadboret og Rygfinnen 

bliver Halen fuldkomment trind og gradevis tilſpidſet eller ſyldannet. 

Jeg har fra Rygfinnens Ophor til Haleſpidſen talt 54 Skjoldralker, 

hvorved dog maa meekes, at Tallingens Vanſkelighed kan tjene til 

Mæbets eller Snudens Rod forneden; hvorfor disſe maaſfe ikke 

ter anſes ſom ſtadige. 

*) Dette Tal ſynes temmelig konſtant, da Fries hos alle fine Exem— 

plarer har fundet det ſamme. 
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Undſtyldning, om Angivelſen maaſke er en Rakke under eller over 

det virkelige Forhold. Halen, eller Afſtanden fra Rygfinnens 

Ophor til Haleſpidſen, er hos denne Art forholdsvis betydeligt 

ſtorre end hos foregagende, idet den udgjor over Halvdelen eller 

omtrent %5 af Totallengden. 

Bughulens Længde udgjor kun omtrent en Fjerdedel af 

Fiſtens Totallengde. Men, ligeſom den ſaaledes er meget kortere 

end hos foregagende Art, faa er den derimod rummeligere og 

videre, og Tarmekanalen itke ubetydeligt tykkere. En Krum⸗ 

ning af Tarmen har jeg ikke her kunnet bemerke. Spiſeroret er 

meget kjendeligt fnævrere end Maven. Leveren indtager neſten 

den forſte Trediedel af Bughulens Længde. Teſtiklerne viſe 

ſig ikke i den Grad traaddannede ſom hos forrige Art, og deres 

forreſte Ende har jeg fundet bolgeformigt bojet. 

Efter Fries bliver den lille Neebſnog fem til fer Tommer 

lang. Selv har jeg ikke ſet fan ſtore Exemplarer. 

Jeg har engang fanget den (med Oſtersſtraben) i det nord— 

lige Oreſund ud for Hornbeek paa omtrent otte Favnes Dybde, 

en anden Gang ner Bergen paa ſex til ſyv Favnes Dybde. 

Disſe to Lokaliteter betegne omtrent Grendſerne for Artens Ud— 

bredelſe i Norden, efter vor nuværende Kundſkab om den. Paa 

de britiſke Kyſter forekommer den, dog ſavnes endnu nøjagtigere 

Angivelſer over Udbredelſen. Længere mod Syd ved jeg ikke, 

at den er truffet. 

Det Eneſte, der hidtil om dens Levemaade vides, er, at 

den altid ſynes at opholde ſig paa temmelig dybt Vand. Fries 

har erholdt alle fine Exemplarer fra en Dybde af forten Favne, 

og hvorvel jeg har fanget mine paa ringere Dybde, fan tvivler 

jeg dog paa, at den nogenſinde, ſaaledes ſom adſtillige andre 

Buſkgjollede, kommer ind paa Grundene tæt ved Kyſterne. — 

Mærfes kan fremdeles, at Fries kun har erholdt Hanner, og 

at mine Exemplarer ligeledes begge ere Hanner. 

Hannerne udflæffe Wggene, anbragte under Bugen i fire 

| 

| 

| 

| 
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Rakker. I de ſidſte Dage af September finder man endnu 

Hanner med ikke udklakkede Wg (Fries), og Forplantningen maa 

altſaa indtræffe meget ſent paa Sommeren. J Begyndelſen af 

Oktober freemkomme Ungerne, der ved Fodſelen ikke ere en halv 

Tomme lange. De viſe Bryſtfinner ſamt et Slags finneagtig Hud— 

rand omkring Halen, og have vidtſpaltede Gjelleaabninger, eller 

frembyde, med andre Ord, flere betydelige Afvigelſer fra det 

vorne Dyrs Form, og ere altſaa en tilbageſkridende Forvandling 

underkaſtede. 

Nedenſtaaende hos Fries laante Afbildning af Hannen i Rugetiden 

viſer, hvorledes Wggene ere anbragte under Bugfladen. 



J Millers Prodromus findes, under Nr. 327, Syngnathus Hippo- 

campus Linn, optaget med fire norſke Trivialbencvnelſer (So- Heſt, 

Se⸗ Bever, Hav-Baver og Heſte-Orm), og med Henvisning til Glea— 

rius's gottorpſte Kunſtkammer, til Pontoppidans norſke Naturhiſtorie 

og til von Aphelens Overſcttelſe af Bomares naturhiſtoriſke Lexikon. 

— Bed at efterſlaa Olearius ſer man vel (tab. 26 fig. 4) en Hippo- 

campus afbildet, men ingen europeiſk Art (ſnarere maaſke en fra det oſt— 

indiſte Hav ſtammende), og Texten (S. 53) indeholder ikke heller et eneſte 

Ord, ſom kunde lede til den Formodning, at den afbildede Fiſk er euro— 

pœiſr, end ſige nordiſke. Hos Pontoppidan finder man Hjammel for 

Benevnelſerne Zav-Bever (i Texten) og Se-Bæver (paa Tavlen”), 

og Dyret ſiges at forekomme undertiden baade ved Bergen og i de nord— 

*) Ordet Sav-Seſt anføres derimod kun ſom Overſettelſe af det 

Italicnſłe Cavallo marino, og der lægges udtrykkeligt til, at dette 

Navn har en ganſke anden Betydning i Norge. Muͤllers Seſte— 

Orm ſynes en ligefrem Overſettelſe af det ſyſtematiſke Navn 

Hippocampus, og er i al Fald ingenlunde et norſk Trivialnavn. j 

Von Aphelen, felv en Normand og ſom længere Tid havde op— 

holdt fig i Bergen, ſynes heller ikke at ville anerkjende Zav— 

Bæver ſom et norft Ord, men at anſe det for opfundet af Pont— 

oppidan; og ſaaledes forfvinde alle de norſke Trivialnavne. 
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landſke Fjorde. Men, ſer man hen til Afbildningen, og overvejer, hvad 

Pontoppidan angiver om Sterrelſen, ſynes man ikke at kunne antage, 

at han har haft en af de eurepeiſke, men ſnarere en tropiſk Art for ſig.“ 

Om han er bleven vildledet ved upaalidelige Meddelelſer, eller om Strem⸗ 

ningerne maaſke ſtundom kunne bringe veſtindiſke Fiſke, ligeſom veſtindiſke 

Plantedele, til de norſke Kyſter, ſkal jeg ikke afgere. Kun kan jeg for— 

ſikkre, at jeg hverken i det bergenſke Muſeum eller noget Sted paa den 

norſke Kyſt har kunnet opdage Sporet af Ppontoppidans Zav-Bæver. 

Norſke og ſpenſke Naturforſkere, ſom i ſenere Aar have berejft de norſke 

Kyſter, have haller ikke, ſaavidt mig bekjondt, været heldigere. Jeg ved 

derfor ikke, hvorledes jeg bedſt ſkal forklare folgende Ord hos v. Aphelen 

(III, 355): „det (den norſte Hippocampus) foreſtilles meget ſmukt i 

Kobber hos bemeldte Skribente (Pontoppidan), „og ligner de Exemplarer, 

ſom jeg ofte har ſet friſke i Worger. At Wilsfon, blot efter Pon— 

toppidans Meddelelſe, anſer det for afgjort, at en Hippocampus lever 

paa den norſke Kyſt, ter jeg ikke tillægge nogen Vægt. — Da det imid⸗ 

lertid er afgjort, at en Art af denne Slægt forekommer — dog ſſel— 

dent — ved de ſydlige engelſke Kyſter, har jeg troet, til Vejledning at 

burde meddele det ovenſtaaende Trœſnit“), ſamt anføre Kjændemærferne 

for Slægten ; 

Hippocampus Cuv. 

Legemsformen temmelig tyk og plump, tydeligt kantet (Kroppen 

ſyvkantet, Halen firkantet). SFjoldbælterne danne faavel paa tvers 

fom paa langs fræmragende Kamme, der ere væbnede med mere eller 

mindre ftærft udviklede Knuder og Torne. Ogſaa govedet er forſynet 

med Knuder og Torne. Kroppen har gjærne en ſterk Bugkſel; dens 

Højde overgaar betydeligt dens egen Tykkelſe, ligeſom ogſaa Halens 

Højde. En Rygfinne, en Gadborfinne ) og Bryſtfinner ere tilſtede; men 

*) Hvor ufuldkommen Afbildningen end er, faa ſynes den dog ved 

Snudens Længde tilſtrœkkeligt adſkilt fra de to bekjendte euro— 

pœiſke Arter. : 

') Dette Treſnit er laant hos Narrell, og fral, efter ham, fræmftille 

Hipp. brevirostris Cuv. Jeg vil imidlertid ikke indeſtaa for, at 

Artsbeſtemmelſen er paalidelig. 

*) Narrell fortællev (Br. fish. II, 345): „Gadborfinnen er ejen— 

dommelig blot for Hunnen, og ſpiller formodentlig en Rolle ved 
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Salefinne ſavnes og Zalen er Griberedſkab. Tarmekanalen danner 

et Par Bugtninger. Zannerne udklekke Hunnernes g i en Sek 

under Halen, der indtager dennes ferſte otte Ringe, og ſom kun forreſt 

har en lille ſpalteformig Aabning. De øvrige Forhold omtrent ſom hos 

Tangnaalflegten. 

Overferelſen af WGggene i Hannens Haleſæke. Denne ſindrige 

Retferdiggjerelſe for Naturens tilſyneladende Uregelmasſighed kunde 

have været ſparet, derſom NVarrell havde underføgt lidt omhygge— 

ligere, Hannerne have ligeſaa godt Gadborfinne ſom Hunnerne, ligeſaa 

ſtor og med ligeſaa mange Straaler. 
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XVIII. De Mogentandede. 

Klumpfiſkflegten (Orthagoriscus Schn.). 

Legems formen ſteerkt ſammentrykket med færdeles fort, høj 

og bredt afſkaaren Hale. Ryg- og Gadborfinnen langt til— 

bage, meget høie, ſammenvoxede til Et med Halefinnen. Bugs 

finner ſavnes. Kun en Tandplade i hver Kjebe. Under 

Huden et tykt Lag af en geleagtig Subſtans. Ingen Svomme— 

blære og ingen Galdeblere. Gjelleſpalterne meget 

ſmaa. Fire Par Gjellebuer og en ſtor Bigjelle. 
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118de Art. Den almindelige Klumpfiſk (orch. Mola 
Linn.). 

Artsmerke. Det ſkivedannede Legeme Omrids nermer ſig 

temmelig meget til det Kredsrunde. Den ſtoöorſte 

Højde udgjor omtrent to Trediedele af Totalleng— 

den (eller overſtiger endog Totallengden betydeligt, 

naar man regner fra Spidſen af Rygfinnen til 

Spidſen af Gadborfinnen). Hovedets Lengde ind— 

tager neſten en Trediedel af Totallengden, men 

udgjor ikke Halvdelen af Kroppens ſtorſte Højde. 

Bryſtfinnerne bredtafrundede, forte (deres Længde 

indeholdes mere end to Gange i Hovedets Længde, 

ſyv Gange i Totallengden). Huden er ſkarp for 

Folelſen, men uden egentlige Sfjæl, uven Afdeling 

i Plader og uden tydelig Tornebevebning. Finner— 

nes Straaletal er: 

Rygf. 16; Bryſtf. 12; Gadborf. 16; Halef. 14. 

Synonymi. Thomas Bartholin, Hist. anat. Cent. IV, 305: Orbis majoris 

piseis genus prius. 

Zolger Jakobſen, Museum regium, S. 16: Piscis Mola seu 

Luna. 

Retzius, Faun. svec. S. 310: Tetrodon Mola. 

Faber, Manufkript I, 19: den runde Pigfiſk, Diodon orbiculare? 

Wilsſons Prodr. S. 111: Orthagoriscus Mola. 

Ekſtrom i Götheborgs Samhaͤlles Handl. f. 1850 S. 40: Orth. mola. 

Afvildninger. Museum regium tab. IV fig. 3 (flæt). Bloch tab. 128 (tem⸗ 

melig ſlet og aabenbart efter et tørret Exemplar). Det oven— 

ſtagende Treſnit, ſom er laant hos Narrell, lader ogſaa, ſkjendt 

i Almindelighed tilfredsſtillende, i det Enkelte Et og Andet til— 

bage at onſke, f. Ex. med Henſyn til Halefinnens Straaler. 

1 Bartholins faa Ord (prius solo fere eapite constat, caudaque 
TI 0 8 0 = des 8 ae 

Synonymien. lunata; pinnis ordine in semicirculum dispositis nomen Lunæ 
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apud Rondeletiun meruit) ſynes mig tilftræftelige til at godtgjøre, 

at han har haft nærværende Art for Oje, men da han uden nærmere Beſtem— 

melſe angiver den ſom »ex oceano nostro septentrionali advecta, a 

bliver det noget tvivlſomt, om det omhandlede Exemplar ſkal vindiceres 

den danſke eller norſte Fauna. At det ikke vedkommer den islandſke, 

ſynes klart deraf, at han fætter en anden omtalt Fiſkeart fra Island i 

Modfætning dertil (Alterum ex Islandia missum). Stkjendt Jakob— 

ſens flotte Afbildning upaatvivleligt fremſtiller Klumpfiſken, faa bliver 

det dog ogſaa med Henſyn til den meget tvivlſomt, hvorvidt den fortjæner 

at omtales, da Texten Intet indeholder om Exemplarets Fangeſted. Med 

Henſyn til Faber findes det Nærmere nedenfor under Forekommen. 

De tre ſpenſke Fauniſter give ikke nogen Anledning til Tvivl. 

Nordiſke Trivialbenevnelſer kan en i vore Have faa ſjelden 

Gæft næppe befinde; idetmindſte ere ingen blevne mig bekjendte. 

Formen af denne Fiſk er ſaa beſonderlig, at den maa ind— 

prente fig uudffætteligt i Hukommelſen hos Enhver, der engang har 

betragtet den. Forfatterne have, den ene efter den anden, ſogt at 

meddele en Foreſtilling om det Ufædvanlige i Üdſeendet, ved at 

angive, at Klumpfiſken ſer ud, ſom om den blot beſtod af et Hoved 

med Finner; og det vil ikke være let at finde Üdtryk, ſom mere 

betegnende fremheve det Ejendommelige i dens Form). 

Saavidt jeg af et Spiritusexemplar, det eneſte, jeg har haft 

Lejlighed til at underſoge, tor ſlutte, ere ſaavel alle Finnerne, 

ſom den ſtorſte Del af Kroppen og Hovedet indtil Øjnene kaffe— 

brune; Bugen og Hovedet nedenfor Ojnene ſynes at have haft 

en lys (hvidgul) Farve, Den ſorteblaa Pupille omgives af en 

ſolvfarvet Ring; Hornhuden er brungraa. 

) Da Salvian, den ferſte, der har beſkrevet denne Fiſk, erholdt en 

Tegning af den tilſendt ved en Ven, inden han ſelv havde haft 

Lejlighed til at underſege Fiſken, forekom den ham faa aventyrlig, 

at han betragtede Tegningen ſom et Fantaſiſpil eller Bedrageri, 

og ikke vovede at give den Plads blandt fine øvrige Fiſketegninger. 

Hist. Aquatilium fol, 155, a. 

Benævnelfer. 

Beſfkrivelſe. 
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Üdmaalinger. 
Totallongde: 18”; 

Kroppens ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): 13”; 

Højde fra Spidſen af Rygfinnen til Spidſen af Gadborfinnen: 27“; 

ſterſte Tykkelſe (over Tindingerne): 3“; 

Højde over Nakken: 11/3 

Højde foran Halefinnens Rod: 10%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjelleſpalten: 5“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: 5%“; 

Snudeſpidſens Fremragning foran Underkjaben: 3““/; 

det opſpilede Gabs Højde: 15%; 

det opſpilede Gabs Brede: 11% 

Underkjœbens Længde til Ledforbindelſen: 18“); 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Nœſebor: 21“; 

ſtorſte Gicnnemſnit af forreſte Naſebor: 14777 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Nœſebor: 1“; 

ſtorſte Gjænnemfnit af dageſte Neſebor: 1“; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Naſebore: 2 “/; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: 2¼“⸗; 
Afſtand mellem bageſte Neſebor og Sjehulens Rand: 9/3 

Ojets Lengdegjonnemſnit: 12275 

Ojets Hejdegſoennemſnit: 93 

Pandens Brede mellem Øjnene: 3/3 

Afſtand fra Sjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 7¼&u“3 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjællefpalten: 2¼12“3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: 12“; 
Rygfinnens Lengdeſtrekning: 3½/3 

Rygfinnens ftørfte Højde: 82" ; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: 2/73") 

Bryſtfinnernes Længde: 2½%/; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: 14%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: 12/3 

Gadborregionens Længde: 8“; 

Afſtand mellem Gadboret og Gadborfinnen: 10%; 

„) Det vil ſige: mellem Rygfinnens ſidſte og Halefinnens nermeſte 

Straale, da de forreſten ved Hud ere forenede, eller tilſyneladende 

kun danne en Finne. 
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Gadborfinnens Lengdeſtrekning: 37/3 

Gadborfinnens ftørfte Højde: 8“; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: 2 “ö; 

Halefinnens Brede fra Roden paa Siderne: 10“; 

Halefinnens Lengde i Midten: 3“. 

Denne Fiſt er overmaade ftærft ſammentrykket, eller ſkivedannet, 

neſten ſom en Flynder; den ſtorſte Tykkelſe, ſom falder over 

Midten af Hovedets Længde, indeholdes omtrent 3 Gange i 

Fiſkens Hojde. Legemets Omrids, Finnerne fraregnede, Danner 

en meget kort Oval, ſom dog bagtil, eller hvor Halefinnen er 

tilheftet, viſer fig noget afſtumpet. Højden af denne Oval for— 

holder ſig til Lengden omtrent ſom 13 til 15; dens Rande ere 

heltigjennem tynde og ffarpe, indtil hvor de ſtjules af de til— 

hæftede Finner. Hovedet viſer ſig ſlet ikke afſat fra Kroppen, 

eller dets Grendſer ere mindre tydeligt betegnede; hvilket ikke blot 

beroer paa den jævne og ensformede Bøjning, hvormed Omridſet 

i den ene Retning fortſcettes fra Mundſpalten til Rygfinnen, i 

den anden fra Mundſpalten til Gadborfinnen, men ogſaa paa 

Mangelen af Bugfinner, de meget ſmaa Gjelleſpalter og de lige— 

ledes meget ſmaa Bryſtfinner, der let kunne overſes. Hovedets 

Længde til Gjelleſpalten udgjor omtrent. en Trediedel af Total— 

længden; dets Højde er imidlertid meget betydeligere end dets 

Længde. Tanke vi det afffaaret tæt foran Bryſtfinnerne, vil dets 

Form fræmftille en Halvmaane; dets ſtorſte Tykkelſe ligger om— 

trent i Enden af dets Hojdes forſte Fjerdedel. Munden, ſom 

omtrent er anbragt i Midten af Højden eller kun lidt ovenover 

Midten, næften i Linie med Gjalleſpalterne og Bryſtfinnerne, er 

forholdsvis meget lille (det opſpilede Gabs Højde indeholdes 

næften fem Gange i Hovedets Længde), af bred elliptiſk Form. 

Leberne, ſom ere temmelig tynde, bedekkes af utallige ſmaa 

Papiller, ſtillede tæt ved hværandre i flere Raekker. Tand— 

pladen i Overkjeben har en ſkarp Rand, og viſer mod Midten 

to ſmaa, ſpidſe Framragninger, adffilte ved en lille Udranding; 
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Tandpladen i Underfjæben har en bred og ſtump Rand, og er 

jævnt udhulet pan Midten uden tydelige Fremragninger. Begge 

Tandplader viſe inte i Munden, eller paa deres mere bagud 

liggende Flade, adſtillige Tender eller tandlignende Zræmragninger 

(nermeſt lignende Pattedyrenes Sfjæretænder i Form), hvilke ere 

ſtillede i tre Rakker, dog juſt ikke ſonderligt regelmæsfigt. Foran 

Tungen fer man i Underkjeeben et ſtort Hudſejl, dannet af en 

tyk Hud; Dette kan for en ſtor Del bedakke eller ffjule Tungen; 

i Overkjcben ſpores derimod intet Hudſejl. Tungen er meget 

ſtor, kjodfuld, bred, flad, fortil ſtump afrundet, vel adſkilt fra 

Underkjeben; den har, kortſagt, i Form temmelig megen Lighed med 

en Menneſketunge. Men dens Overflade er tet bedekket med brede, 

neſten kredsrunde, men meget forte eller flade Papiller, der ſynes 

at være ordnede regelmesſigt i mange Lengdercekker. Saavel 

Tungen ſom Ganen ere ſkarpe ſom en Rasp, hvilket dog ikke bes 

roer paa nogen Tandbevebning, men ſynes at være en Folge 

af den almindelige Beſkaffenhed af Bedakningerne, der fra Les 

gemets Merflade fortfætte fig i ind Mundhulen. Neſeborene 

meget ſmaa, neſten i Linie med Øjets Middelpunkt, langt nærmere 

Øjet end Snudeſpidſen (mere end dobbelt faa ner), ſerdeles 

ſmaa, indbyrdes omtrent lige ſtore og af ſamme elliptiſke Form, 

det forreſte meget nær det bageſte. Øjet, hvis Leengdegjcennem— 

ſnit meget kjendeligt overgaar Hojdegjcennemſnitet, og ſom har 

en tydeligt elliptiſk Form, er forholdsvis meget lille, idet dets 

ſtorſte Gjcennemſnit indeholdes neſten fer Gange i Hovedets 

Længde, tre Gange i Pandens Brede; det er anbragt hoit, neſten 

dobbelt faa nær Pandekammen ſom Hovedets Underflade. Gjelle— 

ſpalten, der er lidt nærmere Øjet, end Øjet Snudeſpidſen, 

viſer fig ſom en forholdsvis meget lille, lodretſtillet, halomaane— 
dannet Aabning (med Konvexiteten fremad) tet foran Bugfin— 

nernes Rod; Højden af denne Aabning overgaar kun lidt Øjets 

Lengdegjcnnemſnit, bar itke fuldt Halvdelen af Bryſtfinnernes 

Lengde, og indeholdes omtrent elleve Gange i Kroppens ſtorſte 
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Højde. Denne Aabning lukkes paa en ejendommelig Maade af 

en fra Gjellelaagets indre Flade fræmtrædende Hudlap, der er 

en Fortſettelſe af Gjelleſtraalernes Bindehud. Gjelleſtraa— 

lerne ſtjules aldeles, pan Grund af Gjellehudens Forening med 

Kroppens Sider; deres Tal er fer; Formen er fvagt ſabeldannet, 

eller kun i ringe Grad bojet, med Enderne afſtumpede. Fire 

Par Gjellebuer og en ſtor Bigjelle ere tilſteede. Spalten 

mellem Gjellebuerne til Mundhulen er forholdsvis meget lille, og 

det ſidſte Par Buer har den bageſte Flade ganſke tilvoxet til Skul— 

deren. Gjellebuernes Mundſide viſer fig paa ſedvanlig Maade væbnet 

med Freemragninger, men disſe ere dog kun meget lidt udviklede 

og uden Tender eller Skarpheder. Bigjellen beſtaar af et 

meget ſtort Antal Blade. Svelgbenene oven i Munden bære 

et ikke ubetydeligt Antal, temmelig ſtore og krumme Tender; 

Derimod ere de nederſte Svelgben ubevæbneve. 

Tæt bag Gjalleſpalten findes den lille, ovale eller i Enden 

bredt afrundede Bryſtfinne anbragt; dens Lengde indeholdes 

omtrent ſyv Gange i Totallcengden; dens Brede ved Roden er 

neſten lig dens egen halve Længde. Den befinder en Ejendom— 

melighed, hvorved nærværende Fiſk adſtiller fig fra Knogle— 

fiſkene i Almindelighed, og derimod nærmer fig til Hajer og 

Rokker: den næmlig, at den er ſaaledes tilhæftet (omtrent hori— 

zontalt), at den, iſtedetfor at bevæge fig parallelt med Legemets Axe, 

eller i Retningen forfra bagtil, derimod beveger ſig ovenfra ned— 

efter. Bryſtfinnen beſtaar af tolv Straaler, af hvilke de to forſte 

og den fidſte ere temmelig tynde og enkelte, de ni mellemliggende 

af en tyk og plump Form, i Enden meget ftærft (koſt- eller penſel— 

agtigt) kloftede. Forſte Straale har omtrent 2/3 af anden Straa— 

les Længde, men ikke den halve Lengde af femte og ſjette Straale, 

hvilke ere de lengſte; ſidſte Straale er den korteſte. Ryg- og 

Gadborfinnen ligge fan langt tilbage, at de ikke blot ſmelte ſammen 

med Halefinnen, men ligeſom ſynes at tilhore denne og udgjore 

dens Sideflige. Rygfinnen begynder omtrent med den 
Danmarks Siffe, III. 47 
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ſidſte Trediedel af Totallengden, og dens Lengdeſtrekning overs 

gaar kun lidet en Sjettedel af Totalleengden. Derimod er dens 

Højde meget betydelig, næften lig Halvdelen af Totallengden, 

omtrent lig med %3 af Kroppens ſtorſte Højde, ſamt næften lig 

Kroppens Højde under dens Tilheftning; dens Stilling er næften 

lodret, eller viſer dog kun en lille Skraaning bagud. Den beſtaar 

af ſerten Straaler, af hvilke de fer forſte ere enkelte (hveerken 

kloftede eller leddede), de andre alle i Spidſen kloftede og paa 

en ejendommelig Maade faneagtigt udbredte; de tolv eller tretten 

forſte Straaler ligge ganffe tæt op til hværandre, de ſidſte derimod 

ere indbyrdes vidtadſtilte. Straalerne tiltage i Længde fra den 

forſte til den ottende, der er henimod fire Gange faa lang ſom 

den forſte; ſidſte Straale er den korteſte. Gadboret er en 

temmelig ſtor, med Hudpapiller omgiven Lengdeſpalte, ſom ligger 

lidt bag Midten af Totallaengden; Afſtanden mellem Gadboret og 

Urinaabningen ikke ubetydelig (ikke meget mindre end Gadborets 

Lengdegjeennemſnit); og endnu ſtorre er Afſtanden mellem denne 

ſidſte og Gadborfinnens Begyndelſe. Gadborfinnen ſtemmer i de 

allerfleſte Forhold temmelig nær overens med Rygfinnen, og er 

kun ganſke ubetydeligt lavere og kortere end denne; ligeſom denne 

har den ſexten Straaler, af hvilfe de fer forſte ere enkelte, de 

øvrige i Enden kloftede; ogſaa Straalernes Lengdeforhold er 

temmelig nær det ſamme. Halefinnen danner en halvmaane— 

agtig Bord eller Bremme, der bekleder Fiſkens brede Bagrand, 

og indtager hele Mellemrummet mellem Ryg- og Gadborfinnen; 

Halefinnens Længde indeholdes omtrent 3¼ Gange i dens egen 

ſtorſte Højde. Den ſammenſettes kun af et, efter dens ſtore Udftræfning 

forholdsvis ringe Antal korte, ſamt tillige meget tynde og ganſte 

udelte, Straaler (fjorten), hvilke ingenlunde udgaa divergerende fra den 

ſidſte Halehvirvel, men derimod ligge vidtſtilte fra hvcrandre og 

tildels parallelt fordelte i den ſtore omtalte Hudbramme; de kunne ikke 

iagttages, og endnu mindre tælles, uden pan Skelettet. De tiltage 

gradevis i Længde fra den førfte til den fjætte (denne medregnet) ; 
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ſyvende og ottende Straale, hvilfe ere ve enefte, der kunne ſiges at 

ſtotte fig til, eller dog at ſvare mod ſidſte Halehvirvel, ere meget 

kortere end fjætte, og naa langtfra ikke med deres Spidſer Randen 

af Hudbremmen; niende Straale er omtrent af Længde ſom 

fjætte, og de folgende aftage gradevis, faa al ſidſte i Længde omtrent 
ſtemmer med forſte, eller dog kun overgaar den lidet; den neſt— 

ſidſte eller trettende Straale uvmærfer fig ved en langt betyde— 

ligere Tykkelſe end nogen af Halefinnens øvrige Straaler. Sid e— 

linie og Slimaabninger viſer denne Fiſk ikke. Haller ikke beſidder 

den egentlige Sfjæl, hvorimod Huden er ſkarp ſom en Rasp for 

Folelſen. Naar man underſoger Huden under Lupen, finder man, 

at den er tet bedeekket med utallige meget ſmaa (omtrent ½ Linie 

brede), noget kredsrunde Benſkjolde, ſom pan Midten have ſig, 

eller udſende en temmelig ſteerkt fremragende Torn, fra hvilken 

Straaler udgaa til Benſtjoldets Omkreds. Kun paa ganſke enkelte 

Steder og i en meget indffrænfet Udftræfning forſvinde disſe Ben— 

ſtjolde (til Ex. nogle Steder ved Halefinnens Rod), og Huden 

bliver da glat. 

Bughulens Længde og Højde paa det Neermeſte lige ſtore 

comtrent 7/ Tommer"); dens Bekledning af hoid Farve. Leve— 

ren, ſom næften aldeles ligger pan den højre Side, danner ingen 

Lapper, men beſtaar af en enkelt, noget oval, ftærft ſammen— 

trykket Masſe af omtrent 5 Tommers Længde, 3 Tommers 

Brede. Farven meget lyſegul (neſten geggeblommeagtig). Tarme— 

kanalen har et meget ftærft udviklet Tarmekros, ſom ſammen— 

binder dens mange Bugtninger. Lengden af den ubdſtrakte 

) Det maa markes, at Bughulens nederſte Veg ikke, ſom ſædvanligt, 

er en tynd, næften blot hudagtig Fortſettelſe af Sideveggene, men 

her derimod bliver en meget bred (hos det beſkrevne Exemplar om— 

trent halvanden Tomme bred), bruſkagtig Kjol, ſom altſaa ikke faa 

ganſke ubetydeligt indſkrenker Bughulens Hojdeudſtrœkning, og i 

hvis bageſte Ende ligeſom er udhulet en Kanal, hoorigjannem 

Tarmen ſtiger ned for at aabne ſig i Gadboret. 

47" 

Indre 
Bygning. 
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Tarmekanal var omtrent 84 Tommer, altſaa neeſten tolv Gange 

faa ſtor ſom Bugbulens Længde, benimod fem Gange faa ſtor 

ſom Fiſkens Totallengde. Üdvendigt kan ikke fljælnes mellem 

Mave og Tarm, og det er ſelv indvendigt meget vanſteligt at finde 

Grendſen mellem disſe Dele. Det overmaade forte Spiſerer 

betegnes ved et Duſin Lengdefolder; Maven viſer derimod 

ikke Lengdefolder, men kun utallige fremragende Papiller ligeſom 

Tarmen. Mavens ferſte Del, eller den egentlige Mave, ftræffer 

fig lige bagud i en Længde af omtrent otte Tommer; derpaa 

kommer Portnerdelen, i det Maven bøjer fig forſt paatvers og 

derneſt fremefter (i en Længde af omtrent ni Tommer). Nu 

ſynes Tondtarmen at begynde, ſkiondt ingen ſikker Grendſe 

ret vel kan faſtſettes, da Portnerklap og Blindtarme ſavnes, 

og Bygning og Gjennemſnit neſten blive uforandrede. Tarme⸗ 

kanalens Vidde aftager næmlig kun lidet, og tillige meget gradevis; 

tbi medens Mavens ſtorſte Vidde kun kan anſlaaes til omtrent en 

Tomme, beløber Tondtarmens mindſte Vidde fig til omtrent en 

halv Tomme. Og i Beſtaffenbed bar jeg ikke kunnet bemerke 

anden Forſtjcel, eud at Papillerne ere anbragte noget tettere paa 

hverandre i Tondtarmen end i Maven. Tondtarmen gjør otte 

eller ni Krumninger, og indtager en Længde af nogle og halv⸗ 

treſindstyve Tommer. Tarmekanalens ſidſte ſexten til atten Toms 

mer, ſom udgjere tre Bojninger, ſynes efter den noget forandrede 

Bygning, idet Papillerne blive ſjeeldnere, og tildels danne Lengde⸗ 

folder, at maatte betragtes ſom Tyftarm. Den ſidſte Trediedel 

af Tyoktarmen adſtilles fra den foregagende ved en ringdannet 

Hududvikling eller Klap. En ſtor, ſekdannet Urinblere er til 

ſtede. Af Generationsorganer har jeg ingen Spor bemerket hos 

det underſogte (rigtignok meget unge) Individ. 

Skjendt Klumpfiſken efter Knoglernes anatomiſte Beſkaffenhed 

hører til Benfiſtene, og nærmere til de Benfiſte, i hvis Skelet 

Kalkmasſen er afſat i Traadform: faa nærmer Benraden fig dog i 

Udſeende noget til Bruſtfifkenes, og Knoglerne, iſcer Hovedets, 
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ſmelte tildels ſaaledes ſammen, at det bliver vanffeligt at betegne 

deres Grændfer og Form med Nojagtigbed. Dette gjelder til 

Exempel Mellemfjæbebenene, der ere ſtore, og indtage hele 

Dverfjæbens Mundrand, men fortil og indvendigt bedæffes af 

Tandſubſtanſen, bagtil ere fammenvorete med Ganeben, Væfe 

ben og Plougſtjcerben. Overkjebebenene ſtrakke fig paa ſed⸗ 

vanlig Maade bag Mellemkjeœbebenene, og danne hvert en langſtrakt, 

uregelmesſigt firkantet Plade (omtrent tre Gange faa lang ſom 

brev). Underkjeben har en meget plump og bred Form, faa 

at dens ſtorſte Brede idetmindſte er lig med dens halve Længde; 

den viſer ſig kun ſammenſat af en Tanddel og en Leddedel. 

Ojeben ſavnes. Af Gjellelaagsſtokkerne er kun Forgjelle⸗ 

laaget i nogen betydelig Grad udviklet, og har tillige bevaret 

den almindelige Form for denne Knogle, eller Halvmaaneformen. 

Gjellelaagsſtykket og Undergjellelaaget kunne deri⸗ 

mod ſiges at være neſten rudimentere: det førfte fremſtiller en lille 

Triangel; det andet er tyndt, griffelagtigt, noget uregelmasſigt 

bojet. Mellemgjellelaag mangler aldeles. Skjondt en paa 

Baghovedets Middellinie fremragende Kam itke ganſte ſavnes, 

faa er den dog langtfra ikke faa betydelig, ſom man efter Fiſkens 

ydre Form kunde være tilbøjelig til at formode. Skulderap⸗ 

paratet danner et fuldkomment Belte, dog temmelig langt bag 

Hovedet. Skjendt de enkelte Knogler ber tildels ere brufkagtige 

og noget ſammenſmeltede, kunne dog alle de ſedvanligt forekom⸗ 

mende Stykker efterviſes. De to Stykker, bvoraf den ravne⸗ 

nebdannede Fertſattelſe beſtaar, afvige i den Henſeende fra det 

ſedvanlige Forhold, at de ikke ligge det ene Stykke efter det andet 

ſom en Fortfættelfe af dette, men ved Siden af hinanden, dog 

ſaaledes, at de fortil divergere noget, derimod bagud ſtode ſam⸗ 

men, og danne en ſpids Vinkel. Rograden teller kun fytten 

Hvirovler, af hoilke ni tilføre Bughulen, otte Halen; de have 

en temmelig langſtrakt, paa Midten tyndere Form, eg favne ganſte 

Tverfortſettelſer, ligeſom heller ikke opſtigende Fort⸗ 
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fættelfer viſe fig paa de forſte Bugbvirvler; bvorimod disſe 

fremtrede betydeligt udviklede paa de fire ſidſte Bughvirvler lige⸗ 

ſom paa de fyv forſte Halehviroler; og disſes nedſtigende Fort⸗ 

ſettelſer overgaa endnu de opſtigende betydeligt i Længde. Ribben 

mangle aldeles. Rogfinnen ſtotter fig til tretten meget ſteerkt 

udviklede Interſpinalben, Gadborfinnen til ni, af hoilke ifær 

det forſte ſteerkt minder om det bos Flyndrene fig viſende Forhold. 

Den ſidſte Halebvirvel, ſom er lille, og ikke udvider ſig plade⸗ 

agtigt i Enden, kan kun i meget ringe Grad tjene til at bere 

den ejendommeligt dannede, brede Halefinne. Men denne under⸗ 

ſtottes ved ti Stotteſtraaler, ſom ligge fem ovenfor og fem neden⸗ 

for den ſidſte Halebvirvel, indbyrdes ere meget vidt adſtilte, fortil 

"hvilende mod neſtſidſte Halebvirvels opſtigende og nedſtigende 

Sterrelſe. 

Sorekommen. 

Tornefortſettelſer, bagtil forbundne med Halefinnens Straaler 
ved Hjælp af et temmelig bredt, bruſkagtigt Baand. 

Denne beſonderlige Fiſt nager en Længde af over et Par Alen, 

en Højde af tre Alen fra Spidſen af Ryogfinnen til Spidſen af 

Gadborfinnen og en Vægt af omtrent trehundrede Pund. Smaa 

Exemplarer forekomme fjældent. 

Nærværende Fiſt bar en vid Üdbredelſe, og ſynes at ſes nu 

og da overalt i det atlantiſte Lav, ligeſaavel paa den amerikanſte 

ſom paa den europeiſte Kyſt. Maaſte er Havet ved Nordamerika 

at betragte ſom dens rette Hjem, da Mitchill beretter, at den 

der er hyppig nok“), medens den ved vor Verdensdel bører til de 

ſieldnere Fiſte. Den er imidlertid fanget fra de norſte Kyſter 

til langt ind i Middelbavets ), og ifær fra de britiſte Kyſter 

) He is frequently seen on the coast of North-America by 

mariners. Mitchill, Fishes of New-Tork. 

*) Gesner erholdt ſaaledes Afbildning af et ved Venedig truffet 

Exemplar. Alle Forfattere, undtagen Risſo, ſynes imidlertid at 

betragte den ſom en i Middelhavet ikke almindelig Fiſk, men Kis ſo 

angiver, qu'on le prend en grand nombre presque toutes les 

années. 
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befinder man ikke faa Optegnelſer om dens Forekommen. Bars 

tholins og Jacobſens Meddelelſer vilde, ſom ovenfor bemerkt, 

ikke berettige til at optage denne Art i vor Fauna, hvorimod 

Retzius's Beretning om et i Oreſundet fanget Exemplar og 

Ekſtroms om et i det nordlige Kattegat fanget (nu i det gothe⸗ 

borgffe Muſeum opbevaret) Exemplar maa anſes for tilftræffelige 

i ſaa Henſeende. Fabers Ord, hvorefter jeg ovenfor har givet 

ham Plads i Synonymien, ere folgende: „en Pigfiſt, den runde 

Diodon orbieulare, opdrev for nogle Aar ſiden i Bugten ved 

Aarhus.“ Hans Beſtemmelſe af den opdrevne Fiſt er aaben⸗ 

bart urigtig; men jeg ved ikke nogen anden Form, ſom kunde 

have vildledet Faber, end netop den her omhandlede, og har 

derfor troet det rigtigt, paa dette Sted at henvende Opmeerkſom⸗ 

heden paa hans Notice. For endel Aar ſiden fortalte man mig 

i Hornbæf, at en Skipper ſammeſteds i det forſte Decennium af 

dette Aarhundrede, da ban fejlede bicem fra Helſingor, havde 

truffet en ganſke beſonderlig og ukjendt Fiſt flydende paa Hav⸗ 

fladen, havde fort den hjcem med fig, og i en Rakke Aar bevaret 

den udſtoppet. Efter Beſtrivelſen troede jeg at gjænfjænde Klump⸗ 

fiſten. Da jeg opſogte Skipperen, for at indhente nærmere Un⸗ 

derretning, og traf ham udenfor hans Dor, afridſede han med ſin 

Kridtpibe i Sandet Klumpfiſkens ejendommelige Form faa nojag⸗ 

tigt, at al Tvivl betoges mig, og jeg følte mig overtydet om, at 

have erhvervet et fiffert Stottepunkt for denne fjældne Arts Ind⸗ 

lemmelſe i vor Fauna. 

Om Klumpfiſkens Levemaade ved man ſaa at ſige Intet. 

Den ſynes meſt at opholde fig i det aabne Has, og kun tilfeldigvis 

at nærme fig Kyſterne. Man træffer den i Regelen liggende paa 

den ene Side i Havfladen, og ſaaledes freembydende fin fulde 

Storrelſe og Form for Beſtueren. Den viſer fig ſovnig og lidet 

bevægelig, og gjør ſedvanligt ingen Anſtrengelſer for at undgaa 

Fangenſtab; men om dette er dens naturlige Veſen, eller en 

Folge af Sygdom og Udmattelſe, vides ikke. Mitchill forteller, 

Zevemaade. 
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at den ſedvanligt omgives af Smaafiſke, ligeſom Hajerne ledſages 

af de ſaakaldte Lodsfiſke, og at de amerikanſke Sofolk have en 

overtroiſk Wrbodighed for den, og ſjeeldent forurolige den. Couch 

(hos Farrell antager den for en vandrende Fifk, der ſedvanligt 

holder fig paa Havets Bund, men i roligt Vejr kommer op paa 

Overfladen. Efter Rondelet ffal den lade høre en gryntende 

Lyd ). Flere Forfattere berette om den, at den lyſer ſteerkt i 

Morke. 

Noœr ing. J Maven og Tyndtarmen har jeg truffet en Mengde Plans 

tedele, ifær Zostera, endel Grus og Sand og en tyf, hvidgul, 

ſlim⸗ eller grodagtig Masſe, hidrorende fra de opløfte Nerings— 

midler. J denne Masſe opdagede jeg adſtillige Fiſteſtjcl, der 

ikke ſyntes mig at kunne tilhøre nogen anden Fiſk end vor al 

mindelige Tunge (Solea vulgaris Cuv.), ſamt enkelte Stum— 

per af Sertularier og Ofiurer. Couch angiver chos 

Narrelh Planter ſom Klumpfiſkens ſedvanlige Næring. Sal— 

vian derimod Fiſke, Krabsdyr og Muslinger. 

Sorplantning. Om Klumpfiſkens Forplantning ſynes aldeles Intet at 

være bekjeendt. End ikke om Formen og Befkaffenheden af For— 

plantningsredſtaberne har man, ſaavidt jeg ved, nogen Kundſkab“ ). 

Anvendelſe. Alle Forfattere ere enige i, at Klumpfiſkens Kjod, ſtjondt 

hvidt, er meget haardt, ildelugtende og vanſkeligt at fordøje, hvorfor 

det ſjeldent benyttes. Efter Salvian betragtedes derimod Le— 

*) Porei modo grunnit, dum capitur, cujus ego rei auritus sum 

testis. — — Orthragoriscum igitur (Appionis) esse existi— 

mamus. — — Hermolaus ex Athenæo lactentes porcellos 

atque adhue subgrumos ogdeæyogrorovs nominatos fuisse 

scripsit. Saavidt Rondelet. Og heraf ſes Oprindelſen til Slegts— 

navnet Orthagoriscus. i 

+”) Salvian paaftaaer rigtignok, at den føder levende Unger; men 

denne Angivelſe ſynes ingenlunde at grunde fig paa nogen Erfaring, 

men ene at hidrøre derfra, at han henregnede den til Bruſffiſkene 

(»uti reliqua cartilaginea -- catulos parit«. Salv. fol, 156, a.). 
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veren, ſtegt med Kryderier, ſom en lakker Spiſe i Italien til 

hans Tid. 

For Enhver, der beſkjceftiger fig med Snyltedyrenes Underſogelſe, 

kan det betragtes ſom en heldig Begivenhed, engang at ſtode paa denne 

ufædvanlige Fiſt; thi den plejer ufravigeligt at være: rigt begavet 

med Paraſiter af flere Klasſer. Den fmuffe Tristoma rudolphia- 

num Dies. træffes ſaavel paa Gjellerne ſom paa Hovedets Nder— 

flade; ſtundom kan ſaaledes pan en Gang erholdes en Snes 

Stykker af denne Orm. Ogſaa Tristoma papillosum Dies. findes 

ſtundom paa Gjællerne, Tristoma Cephalo Riss. (hvis Artsberet— 

tigelſe dog er tvivlſom) paa Legemets Overflade. Dibothrium 

microcephalum R. forekommer ſtundom paa Gjallerne men ſtadigt 

i Maven og i Tyndtarmen, og det i ganſke uhyre Mængde; 

Anthocephalus elongatus R. (et Üdviklingstrin?) ſom Hydatide 

i Leveren og Mesenterium; Distoma contortum R. paa Gjel— 

lerne; Distoma nigroflapvum R. i Maven og Tarmekanalen; 

Distoma Okenii Köll. mellem Muſklerne; en ubeſtemt Spol— 

orm i Tarmekanalen. Endelig har jeg i Tarmekanalen fundet nogle 

faa Exemplarer af en lille (omtrent to Linier lang), for Klump— 

fiſten ny Indvoldsorm, en Distoma, der let er gjenkjendelig 

ved den emarginerede Bagende. Af Snyltekreebs ſes ofte den 

ſtore Cecrops Latreillii Leach i betydeligt Antal paa Gjellerne. 

Ogſaa har jeg al Grund til at antage, at den ſmukke 

Læmargus muricatus Kr. ſtammer fra nærværende Fiſkeart“); 

over hundrede Exemplarer af denne anſelige Snyltefræbs vare 

tagne pan en Fiſk. Det er mig meddelt, at der i det bergenſke 

Muſeum ffal opbevares en ſtor Mængde Exemplarer af en ny 

Lernæform, tagne af en Klumpfiſk; men da man ikke har givet 

mig Lejlighed til at ſe, end ſige underſoge dette Snyltedyr, kan jeg 

Intet nærmere om det meddele. 

») Se Naturh. Tidsſkr. I, 487 flg. 

Siender. 
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XIX. De ſtoragtige Silke. 

Størflægten (Acipenser Linn.). 

Legemsformen langſtrakt, mere eller mindre tydeligt fantet 

ved Lengdereekker af ſtore Knogleplader, der tildels træde 

i Stedet for Sfjæl. Hovedet ovenpaa og pan Siderne be— 

pandsret med Knogleplader. Snuden mere eller mindre lang— 

ſtrakt, paa Underfladen forſynet med fire Skjeeggetraade i en 

Zværræffe, De ſmaa Oine og de meget ſtore Neſebore an— 

bragte mod Siderne; Munden derimod paa Hovedets Under— 

flade, lille, tandlos, baaren af en lang, treleddet Stilk, og derfor 

temmelig ſterkt fræmffydelig, næften ſnabelagtig. Overkjeben 

dannes af de med Ganebenene ſammenvoxede Overkjebeben, medens 

Mellemkjcebebenene derimod blive rudimentere, og ſtjules i Leberne. 

En lille Aabning (Sproitehul) paa hveer Side af Hovedet tet un— 

der Pandefladen ſtaar i Forbindelſe med Gjellehulerne. Fem Par 

Gjellebuer (de fire med Gjelleblade), to Bigjeller. Kun 

en lille Rygfinne, ſom er anbragt meget langt tilbage ovenover 

den lille Gadborfinne. Bugfinnerne langt bag Bryſtfin— 

nerne, tæt foran Gadboret. Den ſtore Halefinne omgiver 

Haleſpidſen, og beſtaar af en ſtorre øvre og en mindre nedre Lap. 

Orets Labyrint optages i Sjerneſkallens Knogler. En meget 

for Svommeblere er tilſtede, og ſtaarſ i Forbindelſe med 

Spiſeroret. Tarmen er forſynet med Spiralklap. Blind- 

tarmene fmælte ſammen til en ſtor Masſe. Egentlig Parring 

finder iffe Sted, og Hunnernes Rognmasſe beſtaar af utallige 

meget fine Korn. 
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119 de Art. Den almindelige Stor (Acipenser 
Sturio Linn.). 

Hovedets Længde indeholdes omtrent4½ Gange urtsmerke. 
(eller fra fire til fem Gange) i Totallengden. Den 

noget pyramidale, fladtrykkede Snude, ſom er belagt 

med ſterke Knoglepladerſog derfor ikke er gjennemſig— 

tig, udgjor omtrent Hovedets halve Længde. Sfjæg- 

getraadene noget fladtrykkede, uden tydelige Frynd— 

fer, næften ligelange og næften midt imellem Mun- 

Den og Snudeſpidſen, eller noget nærmere den forſte. 

Deres Længde indeholdes fer til fyv Gange i Ho— 

vedets Længde, og de naa aldrig, naar de lægges 

tilbage, Mundens forreſte Rand. Overleben lige, 

uden Indſnit. Rygſkjoldene hojeſt pan Midten og 

her dannende en bagudrettet Krog, ſkraanende ned 

ſaavel fortil ſom bagtil; det forſte ſtodende tet op 

til Nakkeſkjoldet; deres Tal til Rygfinnen omtrent 

elleve (Grendſen for Afvexlingen 10— 14); Side— 

ſkjoldenes Tal i hver Rekke omtrent 30 (med Af— 

værling fra 27-36), Bugſkjoldenes Tal ihver Rekke 

foran Bugfinnerne omtrent ti (med Afvexling fra 

813). Huden mellem Skjoldene beſaaet med ſmaa, 

meſt ſtumptkantede Knogleſkjel, der gjøre den cha— 

b Finnernes Straaletal er omtrent: 

Rygf. 40; Bryſtf. 25; Bugf. 30; Gadborf. 36; Halef. ULLA 

(40-42) (40-42) (30 30 (29-80) (35 105 0 

Schonevelde S. 9: Aeipenser. 

Worm, Muſeum S. 273: Sturio. 

Bartholin, de Medic. Danorum, S. 276: Aceipenser. 

*) J den for Halefinnen angivne Brok betegner Zælleren de Straaler, 

der ligge ovenover Hvirvelſtotten langs dens Spidſe, Nævneren de 

Straa ler, ſom beklode dennes nederſte Rand. 

Synonymi. 



748 

Pontoppidans Atl. I, 647: Acc. Sturio. 

muͤller, Prodr. n. 322: Acc. Sturio. 

— — n. 361: Echeneis Remora ?? 

Olavius, Skagens Beſkr. S. 151: Accipencer & cæt. 

Skougaard, Bornholms Beſkr. S. 70: Stor. 

Zofman i Tidsſkr. f. Naturv. II, 377: Støren. 

Faber i Tidsſkr. f. Naturv. V, 246: en lille Stor. 

Faber, die Fiſche Islands S. 46: Acc. Sturio. 

Bloch⸗Schneider, Syst. ichth. S. 348 n. 4: Acipenser Lich- 

tensteinii. i 

Brandt u. Ratzeburg, medic. Zoologie II, 21: A. Lichtensteinii. 

Ufvildninger. Bloch, Fife Deutſchlands tab. 88. Bloch-Schneider, Syst. 

ichth. tab. 69 (Monſtroſitet) 0. Brandt u. Ratzeburg 

II, tab. 3 fig. 1. — Annalen d. Wiener Muſeums I, tab. 27 

fig. 8 og tab. 28 fig. 3— 4). 

ae Synonymien kan her i det Hele taget anſes for at vere udenfor 

Synonymien. Tvivl; hvilket dog ikke blot grunder fig paa Ejendommeligheden i den 

paagjeldende Fiſks Form, men iſer paa den Omſtendighed, at man i 

vore Have hidtil kun kjender en Art af denne Slægt. Blot med Henſyn til 

Millers Echeneis Remora (der ved det hos M. tilføjede Trivialnavn 

— Stpris⸗-Fiſkur — betegnes ſom nermeſt eller ene vedkommende den 

islandſke Fauna) er det hejſt tvivlſomt, om den bør gives Plads her. Skjendt 

muͤller ikke betegner fin Kilde, er det dog klart nok, at han ene ſtetter 

fig til Olafſens og povelſens Reiſe (II, 994). Faber fræmfætter 

det ſom fuldkomment afgjort, at Olafſen har fortolket Navnet Stpris— 

Fiſkur urigtigt, og at hans Echeneis Remora er identiſt med vor 

Å Ster; beraabende fig paa, at denne i Iydland kaldes Styrris. Sfjøndt 

denne Hypotheſe er ſindrig nok, ſtaar den dog i den beſtemteſte Modſet— 

ning til de i det Enkelte gagende Efterretninger, Olafſen meddeler om 

„) Naar Muͤller angiver, at der hos Worm S. 273 findes en Af— 

bildning af Støren, da er dette urigtigt. Viſtnok ſes to Træfnit 

indſrudte i Worms Artikel om denne Fiſk, men ingen af dem frem— 

ſtiller Storen. De høre andenſteds hen, og have kun ved ſkedesles 

Korrektur erholdt Plads her. 

. c «NE 
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Stypris⸗Fiſkur, hvilke ikke ſynes at pasſe uden paa en Echeneis; hvor— 

hos kan erindres, at E. Remora er ſet paa den engelſke Kyſt. — At 

Bloch ſamt Brandt og Ratzeburg ere citerede her med Henſyn til 

A. Lichtensteinii, grunder fig derpaa, at denne nominelle Art (ſpede 

Ster⸗Unger med Skjoldenes Torne udviklede i en monſtros Grad) er 

opſtillet efter Exemplarer fra Sſterſoen, hvor bemeldte Form undertiden 

ſtal træffes ved Stettin, og altſaa ikke er vor Fauna uvedkommende. 

Den almindelige Benevnelſe Stor“) bliver i Iydland til 

Styrris, paa Bornholm til Storjaz og har altſaa paa ſidſte 

Sted holdt fig ner den ældre nordiſke Form, ſaaledes ſom den 

træffes i vore gamle Love (Kong Eriks Sjallandſke Lov, 

Jydſte Lov o. ſ. v.). Man tor maaſke give Scaliger Ret, 

naar han nedleder dette Navn af gotiſfk Rod* *) imod Rondelet, 

der vilde ſoge dets Oprindelſe fra den ſpanſke Provinds Aſturien“ “). 

Men muligt vil Nogen finde det tvivlſomt, om Worms Me— 

ning fortjæner Bifald, at Navnet er nær beflægtet med ſtor, og er 

tillagt denne Fiſk, for at betegne dens betydelige Vext. Skjondt 

det paa den anden Side ikke kan negtes, at de ovenantydede 

Love netop ſammenſtille den med de ſtorſte paa vore Kyſter fore— 

kommende Sodyr. Ligeſom ogſaa de nordiſke Fiſkere under Be— 

nevnelſen Stor pleie at forene adſkillige Fiffe, der kun i den 

ene Henſeende ligne hveerandre, at de alle ere meget ſtore. Jeg 

har tidligere (I, 238) haft Lejlighed til at omtale Makrelſto— 
ren og Laxeſtoren, hvorved jeg tillige har bemeerket, at Nav— 

net Haaſtor tildeles ſaavel nærværende Art, ſom nogle ſtorre 

) Pontoppidan har, jeg ved ikke hvorfra, den mig ellers ganſke ube— 

kjendte Form: Større. 

*) Jul. C. Scaliger de subtilitate fol. 289: Sturionis autem voca— 

bulum Gothicum est & cæt. 

0) Andre ſoge dog ſen greſk Rod for det (o νο), atter Andre en ſlaviſk. 

Benævnelfer. 
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Hajarter. Pontoppidan tilfojer endnu Silſtor, en Benev— 

nelſe jeg ikke erindrer at have truffet hos vore Fiſkere; derimod 

vel i Ringkjobingegnen Selſtyr, med Tonen paa ſidſte Stavelſe “). 

Skjondt Storen vel kan ſiges at befinde almindelig Fiſke— 

form, faa har den dog i fin Bepandsring, fin Munddannelſe, 

Skjceggetraadene o. ſ. v. tilftræffelige Ejendommeligheder til at 

væffe Opmeerkſomhed, ja ſelv, hvor den ſjeldnere ſes, Forundring. 

Farven er pan Ryggen aſkegraa, paa Bugen hvid; Sis 

derne gjore gradevis Overgang mellem disſe to Farver; hos unge 

Individer har jeg mellem Rygſtjolde og Sideſtjolde truffet ſort— 

agtige Plotter, hvilke fræmbragte et tavlet Üdſeende. Bryſtfinnerne 

ere gjærne noget orangefarvede med bageſte Rand mork; de ovrige 

Finner morke ved Roden, lyſe mod Spidſerne. Ojets Pupille 

gulgrøn, Hornhuden urent ſolvpfarvet. 

Udmaalinger. 

Zotallængde: A 32“; B 61“; C 12 ½“; D 7½“/; E 6½8; 

ſtorſte Højde (omtrent over Bryſtfinnernes Spidſe): A 3/8773 

B i e, eee; 

ſtorſte Tykkelſe (over Gjellelaagene): A 38“; B 77; C 15%); 

D 9¼K%.; E 8½; 

») At muͤller paa ovenciterede Sted tillægger Støren adftillige 

Navne, der tilfomme gavpadden, er bemarket i dette Skrifts 

anden Del S. 493, hvortil henviſes. — Her troer jeg at maatte indſkyde 

en Notice, ſom meddeltes mig af en dygtig Fiſker i Hornbæk, Da jeg, 

efterat han havde fortalt mig, at man fangede to Slags Sterer der, 

Zaaſteren, den her afhandlede Art, og Makrelſteren, forlangte 

at here Skjcelnemeerkerne mellem disſe Fiſke, angav han dem ſaale— 

des: „Haaſteren har kun fem Rakker Knapper“ (faaledes falde 

Fiſkerne Storens Benſkjolde) „men Makrelſteren har otte Rakker'. 

Denne Angivelſe om Makrelſteren pasſer hvœrken paa Thunfiſken 

eller paa nogen anden mig bekjendt Fiſk, og forekommer mig over: 

hovedet ganſke forkaſtelig. Men da Fiſkeren imidlertid fræmfatte og 

gientog den med Klarhed og Beſtemthed, vil jeg ikke undlade at give 

den Plads her, for at Andre paa dette Problem kunne prove deres 

Skarpſindighed. 
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Omkreds, hvor Højden er ſtorſt: A 10 ½ “; B 20"; C45“; D 29%“! ; 

Højde over Nakken: A 34“! ; B 5¼ “/; C 13 ½ ““! ; D 8%; E 7; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 12“/ ] B 20%“; C 4½%; 
1 2/80; E 3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjollelaagets (o: Glellehudens) bageſte 

Rand: A 7¼“; B 12 ¾ “!; C 3“; D 22½““' ] E 20%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A n B 11½%/ß; C 2¾““; 

D 20 ½ “' ; E 17%; 

Afſtand fra emen til Skjeggetraadene: A 25“; B 30% 

Ga; 

Skjcggetraadenes Længde: A 20/7; B 21/7; C 6“; D 4½““; 
E 3¾/%7; 

55 Højde over Skjeggetraadene: A 12“; B 1973; C 4/7; 
3 /ʃ. E. 2½%; 

Snudens Brede over Skjcggetraadene: A 20% ͤ  B 30%; C8 ¼%%3 

D 5 %%%; E 4½ %%; 

Hovedets Højde over Midten af Øjet: A 21 ½““/; B 4077; G8“%; 

9 5 % % / E. 5%; 

Snudeſpidſens Fremragning foran Mundens forreſte Rand: A 3/3 

B 5 ⁵⁹¾ô C 21% D 13¼%ů%/ E 11½ö; 
det opſpilede Gabs Længde: A 10%“; B 187; C5“; D 2/3"; 

det opſpilede Gabs Brede: A 9“ ; B 18“; C 5%; D 2¼8%/; 

Mundrammens Længde: A 167; B 33“% C 6“/%/%; D 22/37; 

2 

Mundrammens Brede: A 207; B 42“ ; C 8½““ D 4½ “%; 

E 4%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Neſebor: A 33%“; B 43%“; 

C 15775 D 40½ “% ! E 8 
ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Nœſebor: A 3½“/ B 5%¼; 

C 17% ͤ ; D /% % E /¼½ 3 

Afſtand mellem kar og bageſte Næfebor: A 3“; B 347; 
0 1410 D 1% 3 BES: 

3 Gjennemſnit af bageſte Næfebor: A 6 / “/ B 117; C 213"; 

D 1¾¼/%; E 1/0“; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Næſebore: A 25“%3 B 42 ½ 3 

a ed e, E 5½ %% 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: A 3½“; 

3.5 ½ “//; C 19“; D 12/8“! ; E 10 %%; 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Ojehulens Rand: 44¼ X B59 7½ι 

G 1¼ %; D //) 

Øjets Lengdegjannemſnit: A 6“; B 11”; C 3/8“; D 2%; 

E. 2%; 

Øjets Hojdegjennemſnit: A 5“; B 8½%; C2 ½““; D 12/37 5 

E 1½¼3 
Pandens Brede mellem Øjnene: A 257; B 4%“; C 10½%); 

D 6% E N N 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 49¼%! 3 

B A % CBE LEDES EGE 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjellelaagshudens bageſte Rand: 

A 3 %%; D 8 %% E 16% 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 21½½“3 

B 42“¼; C 8 ½¼“; D 4 %; E 3¾8%/ 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 2“; B 3/9“; C 10 ½““; D 6%); 

E 47370: 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 25/27"; B 47/3"; C 97"; D 53"; 

F 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 2½“; B 4¾8“; 

G H —⁵, D E66 
Bryſtfinnernes Længde: A 3“; B 6¼¼ ,; C 18“; D 10/4"; 

E 9˙1; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 13“; B 27“; C 7%); 

D 3 / “/ E 3/3; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 18 ½“; B 35/4"; 

C 6/8“; D 4½ 2“; E 3½d“; 

Bugfinnernes Længde: 1 25%; B 4 ½“/; C 9% ; D 5¾,/! !¶NE 5; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 147; B 25%; C 5375 
D 2/ “ E 2 Hr 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: A 20”; 

B 38“; C 7¼ ““; D 4½%; E 43½“/; 

Gadborregionens Længde: A 4/7; B 9%; C 245 D 2½%; 

Gadborregionens Afſtand fra Gadborfinnen: A 2“; B 4½“/3 

C 10% „ D 5%; E 3%; 
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Gadborfinnens Longdeſtrekning: A 14½ “/ B 2“; C6“; D 3"; 
E. 2A 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 28 ¾8“““; B4½ æ “; C11“/%; D5½%/; 
E. 35 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 27,7; B 44%; 
010 /“; 1D 6%⁵' ; E 8 

Længden af Halefinnens øverfte Flig: A 6 /“; B 10/37"; C2 ½%.“,; 
1 18%; E 17 / %; 

Halefinnens Længde i Midten: A 21/7; B 30! ! C8 ¼ð /; D 7%; 

Længden af Halefinnens nederſte Flig: A 45“; B 7 ½/½“!; C15“%/; DP 5%. 

Storens Hoved, regnet til Gjellelaagets bageſte Hudrand, 

indeholdes ſedvanligt mellem fire og fem Gange i Totallengden: 

hos meget ſtore Exemplarer vil det vel endog indeholdes noget 

over fem Gange, hos ganffe unge derimod ikke fuldt fire Gange 

i Totallengden. Formen af Hovedet er noget fladtrykket med 

lang, ftærft tilſpidſet Snude. Denne, eller den Del af Hove— 

det, der ligger foran Mund og Øjne, kan ſiges at have en noget 

pyramidalſt Form, medens Hovedet bag Øjnene nærmer fig No— 

get til det Kubiſke. Snudens Længde overgaar hos yngre In— 

divider Hovedets halve Længde, ſtjondt kun ubetydeligt; hos ældre 

bliver den derimod kortere end Hovedets halve Længde. Af 

Form er den ſteekt fladtrykket (over Skjeggetraadene udgjor dens 

Højde kun Halvdelen indtil af Breden ſamme Sted), files 

agtigt tilffjærpet, med Siderandene konvergerende fremefter, faa 

at en efter Alderen mere eller mindre ſpids Vinkel dannes”). 

Overfladen løber i Et med Sidefladerne, og fræmftiller i For— 

ening med disſe en flad Hvelving; Underfladen, ſom afgrendſes 

ved temmelig ſkarpe Siderande, er plan, men har langs Midten 

en fremtredende Knoglekjol (ifærdannet af Plougſtjcerbenet), ſom 

indtager mere end dens halve Længde fra Spidſen regnet. Denne 

Kjol fremtreder ſkarpeſt bagtil. Endnu maa merkes, at Snu⸗ 

) Yngre Storer have i Reglen ſpidſere, ældre en ſtumpere Snude. 

Danmarks Siffe, III. 48 
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den viſer fig mere eller mindre ſteerkt opadbojet, ifær hos yngre Exem— 

plarer. Paa Snudens Underflade, dog langt fra Spidſen, findes 

fire temmelig ſtore Skjceggetraade eller Foletraade anbragte 

i en Tværræffe, Disſe Skjaggetraade viſe kun ringe indbyrdes 

Lengdeforſtjcllighed; maaſte ere dog de to pderſte i Regelen lidt 

længere end de to mellemſte; ſtjondt Længden ſynes nogen 

individuel Afvexling underkaſtet, kan den i Gjeennemſnit anſcet⸗ 

tes at udgjore en Sjattedel til en Syvendedel af Hovedets 

Længde. Skjeggetraadene ere i Regelen anbragte nærmere 

Mundens forreſte Rand end Snudeſpidſen, tildels betydeligt neer— 

mere, dog aldrig ſaa ner, at deres Spidſer kunne naa Mund— 

randen. Af Form ere de hos nærværende Art tynde, lidt fladtrykkede, 

i Enden tilſpidſede, uden tydelige Sideudvidelſer eller Fryndſer. 

Munden, en Tvarſpalte, ſom er anbragt ganſke paa Hovedets 

Underflade og meget langt tilbage (dens forreſte Rand bag Sjets 

forreſte Rand og hos yngre Individer bag Midten af Hovedets 

Længde), er temmelig lille, men kan, paa Grund af en ſeeregen 

Anordning af de den dannende Knogler (ſe nedenfor under Knog— 

lebygningen) fræmffydes meget betydeligt ſom en Snabel. Naar 

den er fremſkudt og opſpilet, viſer Gabet fig kvadratiſk med lidt 

afrundede Hjørner (Kvadratens Gjennemſnit indeholdes gjerne 

otte til ni Gange i Hovedets Længde). Munden favner alveleg 

Tender; derimod er den pderſte Del af Mundranden ſaavel 

foroven ſom forneden beflædt ligeſom med et bruſtagtigt Over⸗ 

trek, der har en glat Overflade; inde i Munden derimod er 

Beklœdningen ru, og viſer under Lupen et chagrinagtigt Ud— 

ſeende. Paa Siderne af denne Bruſtbekledning indfattes 

Munden foroven af temmelig ſtore, hudagtige Læber, forneden af 

to mindre, i Midten vidt fra hinanden adſkilte Hudlapper. Kje— 

beſejl er ikke tilſtede; dog viſer fig i Overkjceben ligeſom et Rudi— 

ment deraf i en bag Labebruſken freemſpringende, ſmal halvmaa— 

nedannet Hudfold. Mundhvalvingen danner bag denne Fold uregel— 

mesſige Lengdefolder, der ligeſom ere ſammenſatte af ſtore Vor⸗ 
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ter. Længere tilbage ſes temmelig ſteerkt fremſpringende Kallo⸗ 

ſiteter af ejendommelig Form, tildels dannende Buer, Stjerner 

o. ſ. v. Tungen ſidder langt tilbage, er bred, fladt hvælvet, 

fortil ſtumpt afrundet. Neſeborene ere anbragte ner ved Øjet 

og ner hinanden indbyrdes, det forreſte hojere end det bageſte, 
omtrent paa Grendſen af Pandefladen, det bageſte Derimod ganſke 

i Hovedets Sideflade. De have en overmaade betydelig og uſed— 

vanlig Sterrelſe, ifær det bageſte, hvis ſtorſte Gjcnnemſnit om— 

trent ſtemmer med Øjets ſtorſte Gjcennemſnit, eller endog chos 

gamle Individer) overgaar dette ſidſte; af Form ere de ovale; 

det forreſte har fit ſtorſte Gjcennemſnit (der udgjor omtreent 

Halvdelen af det bageſtes ſtorſte Gjcennemſnit) efter Fiſkens Længde 

retning, det bageſte Derimod nedefter, dog lidt ffraat. Øjnene 

ligge med den overſte Rand paa Grændfen af Pandefladen, viſe 

en noget aflang Form (eller lidt ſtorre Leengde- end Hojdegjen⸗ 

nemſnit) og ere meget ſmaa, idet deres ſtorſte Gjeennemſnit hos 

vorne Fiſt indeholdes omtrent fjorten Gange i Hovedets Længde 

(hos Unger viſe de fig forholdsvis lidt ſtorre), og hos Fiſke af 

Middelſtorrelſe omtrent fire Gange i Pandens Brede (fra tre til 

ſyv Gange hos Unger og meget ſtore Individer). Deres Af— 

ſtand fra Hovedets nederſte Rand er altid noget ſtorre end deres 

Højde, og med Alderen bliver denne Afſtand forholdsvis endnu be— 

tydeligere. Tæt under Pandefladen noget bag Øjnene (omtrent midt 

imellem disſes bageſte Rand og Gjellelaagets bageſte Rand) fin— 

des pan hvær Side en lille Lengdeſpalte — faa lille, at den 

meget let kan overſes — hvilken ved en Kanal ſtaar i Forbins 

delſe med Gjellehulerne, og udgjor det, man falder Sprojte— 

hullerne. Gjellelaagene viſe flere Ejendommeligheder (dog 

Ejendommeligheder for hele Storſlegten, ikke blot for nærværende 

Art). Forſt ere de for ſmaa, til at luffe Gjellehullerne; der 

viſer fig derfor et ikke ganſke ringe Mellemrum mellem deres bas 

geſte Rand og Skulderbeeltet, og Gjellernes bageſte Rand bliver 

altſaa ubedekket. Fremdeles ere Hovedets Sider bag Øjnene for 
48 * 
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den ſtorſte Del kun beflædte af en blød Hud, efterſom Gjelle— 

laagsknoglerne her ere for ſmaa til at ſpille deres ſedvanlige 

Rolle. Endelig er vel en Gjellehud tilſtede, men denne in— 

deſlutter end ikke noget Rudiment af Gjelleſtraaler. Gjel— 

leſpalterne ere ſtore, halomaanedannede og ftræffe fig fra 

Pandefladens Rand naſten til Midten af Hovedets Underflade. 

Fire Par ſtore Gjeller ere tilſtede; de ere ſaavel vidt adſkilte 

fra hveerandre indbyrdes ſom det inderſte Par fra Skulderen, og 

hver Gjelle dannes af en dobbelt Ræffe Gjelleblade; men de viſe 

den Saregenhed, at de omtalte Bladræffer pan den indre Side 

eller paa den Side, hvor de to Rakker ſtode imod hinanden, 

ere faſtvoxede til en Hud neſten i deres hele Udftræfning, faa at 

kun Spidſerne blive frie, og at Bladenes udadvendte Side 

rager fræm af denne Bindehud ligeſom Ribber. Endvidere er om 

de Bruffe, ſom tjene til Gjallebladenes Underſtottelſe, at merke, 

at de have Straale- eller neſten Borſteform, og at de langs den 

frie Rand ere tæt beſatte med meget fine og forte Biſtraaler, 

hvilke dog ikke foranledige tilfvarende Folder af den bekledende 

Hud. Gjallebuernes mod Mundhulen vendte Side er paa ſed— 

vanlig Maade væbnet med kegledannede Freemragninger i to 

Rakker (jeg har i en Ræffe talt over en Snes ſaadanne Fremrag— 

ninger), men de ere temmelig ſmaa og uden Torne eller Tæn- 

der. Selv det femte, inderſte og noget rudimenteere, Par Gjalle— 

huer, der ingen Gjelleblade bærer, har ſaadanne Framragninger, 

dog kun ſtillede ien Ræffe og i ringere Antal. To Bigjeller ere 

tilſtede; den forſte “), foroven og tet foran den yderſte Gjcellebue mod 

Sprojtehullet anbragte, er meget lille, og beſtaar kun af et Duſin meget 

ſmaa Blade eller Folder. Paa Gjallelaagets indre Flade, langs 

med dets bageſte og nederſte Rand, ja tillige udſtrakkende fig 

over Undergjellelaagets og Mellemgjellelaagets hele Længde, ſes 

) Egentlig Pſeudobranchie Müll. Se Indledningen, 
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den meget ſtore, anden eller egentlige Bigjelle; Antallet af dens 

Blade er henimod Hundrede; de ere ſtore og ſteerkt fræmragende. 

Storens Krop er langſtrakt, temmelig tynd, meget tydeligt 

femkantet, ifær hos unge Exemplarer, hvor Skjoldene fræmtræde 

med fkarpere og beftæmtere Former: fra de to tagformigt ſam— 

menſtodende Rygflader nedſtige omtrent lodret de to Sideflader 

mod den vandrette Bugflade. J den forte Stræfning bag Ryg— 

og Gadborfinnen kan Formen kaldes ſexkantet (dog noget utyde— 

ligt), idet Rygvinkelen afſtjceres. Bryſtfinnerne ere kun af 

Middelſtorrelſe; deres Længde indeholdes otte til ni Gange i 

Totallengden, to Gange eller henimod lo Gange i Hovedets 

Længde, De ere tilheftede paa Grendſen af Bugfladen, tem— 

melig vandret, eller kun med ringe Skraaning; dog bevæge de 

fig omtrent ſom hos Fiſkene i Almindelighed (ikke op og ned ſom hos 

Hajer og Rokker). Formen oval, temmelig bred. Forſte Straale 

er en bred, fladtrykket, efter Længden ftærft furet, eller ligeſom ved 

flere Straalers Sammenſmaltning opſtaaet Pigſtraale: derneſt 

folge omtrent 40 (nøjagtigere 40— 42) enkelte, men meget tydes 

ligt leddede Straaler (Leddene ſpringe endog frem ſom ſmaa 

Tvcerknuder paa Straalernes Overflade); ſjette eller ſyvende 

Straale den lengſte, de ſidſte meget ſmaa; Pigſtraalen har om— 

trent to Trediedele af den ſtorſte Straales Længde, Alle Straa— 

lerne ſidde, i disſe ligeſom i de øvrige Finner, meget tæt paa 

hværandre, faa at altſaa Bindehuden er lidet udviklet eller næften 

forſvindende. Kun Halefinnens overſte Afdeling afviger lidet 

herfra. Rygfinnen er anbragt omtrent i Begyndelſen af To— 

talleengdens fidſte Trediedel, er lille (dens Lengdeſtrakning inde⸗ 

holdes omtrent ſexten Gange i Totalleengden), af ffjævt og uregel— 

masſigt firkantet Form, beſtaaende af en meget fort, men bred 

eller fladtrykket Pigſtraale og omtrent 40 enkelte, leddede Straaler 

(jeg har talt indtil 42); tolvte og trettende Straale ere de 

lengſte, mere end dobbelt fan lange ſom ſidſte Straale og mere 

end tre Gange ſaa lange ſom Pigſtraalen. Bugfinnerne, ſom 
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ere anbragte lidt bag Midten af Totallængden og ſkraat tilheftede i 

Randen af Bugfladen, med ſtort indbyrdes Mellemrum fortil, 

bave endnu meget ringere Storrelſe end Bryſtfinnerne og en 

uregelmasſſigt firkantet Form med den bageſte Rand næften lige afſkaa— 

ren; jeg har talt i dem omtrent tredive leddede Straaler, foruden 

den forſte, næften rudimentcere, ffjælagtige, om hvilken der kan 

være Tvivl, enten den ffal betragtes ſom en Pigſtraale eller et 

Hudſtjold. Den noget langſtrakt-agdannede Gadborregion 

begynder mellem Bugfinnernes Rod bagtil, og disſe Finner ræffe 

UD over Den, uden at bedæffe den. Gadboret og Genera— 

tionsaabningen viſe ſig i den bageſte Ende af Gadborregio— 

nen tæt ved hinanden ſom Spalter af ikke ganffe ubetydelig Stor 

relſe, iſer den forſte. Mellem Gadboret og Gadborfinnens 

Tilheeftning er et temmelig betydeligt Mellemrum, dog ſaaledes, 

at den relative Storrelſe af dette Rum tiltager med Alderen: 

hos Unger er det ikke engang dobbelt faa ſtort ſom Gadborregio— 

nens Længde, hos vorne Fiſk fem til fer Gange faa ſtort; det 

overgaar altid, dog ogſaa mi noget forſtjcellig Grad, Længden af 

Gaborfinnens Tilheftningslinie. Denne Finne, ſom ſidder under 

Rygfinnen, og nøjagtigere under dennes bageſte Del, er betyde— 

ligt kortere men forholdsvis hojere end Rygfinnen, og altſaa af 

en forffjællig Form, noget tilſpidſet eller utydeligt trianguler. 

Den beſtaar af omtrent tredive eller henimod tredive Straaler, 

af hvilke de forſte ere færdeles ſmaa; Straalerne, ſom gradevis 

tiltage, naa ikke deres ſtorſte Længde for med den ſpyttende eller 

attende, og aftage derpaa kun i forholdsvis ringe Grad, faa at 

den ſidſte Straale endnu er tre til fire Gange længer end den 

forſte; denne er, ligeſom hos Rygfinnen, en naſten rudimenter 

Pigſtraale. Aſſtanden mellem Ryg- og Gadborfinnen og Hale— 

finnens Rod er forholdsvis meget ringe, omtrent lig med, eller 

kun lidt ſtorre, end Rygfinnens Lengdeſtrakning, omtrent dobbelt 

faa ſtort ſom Gadborfinnens. Den meget ſterkt forlængede, blad— 

agtigt ſammentrykkede og dolkagtigt tilſpidſede, ſamt i en ſvag 
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Bue opadkrummede Haleſpidſe omgives af Halefinnen paa en 

Maade, ſom afviger fra Forholdet hos de hidtil beſkrevne Fiſte, 

eller hvoraf man i al Fald kun finder en fvag Antydning, lige— 

ſom et forſte Rudiment, hos de egentlige Laxearter“), men ſom 

Derimod er det regelmeesſige Forhold hos Hajfiſkene ligeſom hos 

Storerne: Haleſpidſen indeſluttes i den overſte Haleflig, medens 

den nederſte er anbragt paa Underſiden og længer fræmme; 

Straalerne ere ikke hæftede til Enden af Haleſpidſen, men 

indtage en meget betydelig Strakning langs dennes overſte og 

nederſte Rand. Straalerne langs den førfte ere meget lave 

men tillige meget ſtraat nedliggende, hvorfor de fan Udſeende af 

at være endnu lavere, end de i Virkeligheden ere; de ere lengſt 

ved Roden, og aftage gradevis ud mod Spidſen. J to Henſeender 

viſe de et afvigende Forhold: forſt deri, at de alle ere Pigſtraaler, 

derneſt deri, at de ere temmelig vidt adſtilte indbyrdes og følgelig 

deres Antal ringe i Forhold til den Lengdeſtrakning, de indtage. 

Sterens Legeme bedakkes dels af en ru Hud, dels af ſtore 

Benſkjolde, der ere anbragte i fem Længderæffer: en langs 

Ryggen, en langs hver Side og to langs Bugen, dog med 

nogen Uregelmeesſighed, ſom nærmere ſtal blive oplyſt. Sfiol⸗ 

dene afvige betydeligt indbyrdes i Storrelſe og Form, men ſtem— 

me for ſaavidt overens, at de alle have en ſtraalet Bygning, og 

ere vinkeldannede, eller ligeſom beſtaa af to Plader, der ere for— 

enede under en Vinkel. Roygſtjoldenes Vinkel er ſpids, Sides 

ſtjoldenes meget ſtump, Bugſtjoldenes kun lidet ſtump eller ne— 

ſten ret, og det er, ſom allerede bemeerket, herved, at Legemets 

kantede Form beſtemmes. Antallet af Skjoldene er meget 

afværlende, faa at man blandt et ſtort Antal Individer maaſke 

forgjaves vil ſoge to, ſom ſtemme overens i fan Henſeende“ ). 

) Det findes der (II 639) omtalt under den derfor foreſlaaede Be⸗ 

nevnelſe: Zeterocerci. 

) Folgende Exempler kunne oplyſe dette. En elleve Tommer lang Ster 

havde mellem Nakken og Rygfinnen fjorten Skiolde, mellem Ryg— 

finnen og Halefinnen otte (liggende parvis, altfaa fire Par), langs den 
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Ikke deſto mindre ſynes Skjoldenes Antal ret vel at kunne 

benyttes ſom Artsmærfe, efterdi den individuelle Afvexling bliver 

ubetydelig, ſammenlignet med den Afſtand, Arterne indbyrdes frem— 

byde i Skjoldenes Tal. Skjoldenes“) Overflade viſer talrige og 

ftærfe Straaler, der, paa Grund af den ſammentrykkede Form, 

nedſtige til begge Sider divergerende fra Kjolens Middelpunkt. 

Forſte Rygſtjold lægger fig tet op til Nakken, og er endog ſam— 

menvoxet med denne. Hos de tre forſte Skjolde viſer Kjolens Torn 

ſig kun ſvagt udviklet; hos de folgende derimod (det ſidſte foran 

Rygfinnen undtaget) er den meget tydeligt fremtredende og ſteerkt 

tilbagebojet, næften horizontal. Andet og tredie Rygſkjold udmeerke 

fig ved deres Brede, der betydeligt overgaar Lengden; det ſidſte 

Skjold foran Rygfinnen bliver derimod naſten kun til en ſmal 

højre Side tredive, langs den venſtre 29, paa Bugen mellem Bryſt- og 

Bugfinner ti i hvær Rekke, mellem Bugfinner og Gadborfinne i begge 

Rakker tilſammen fem (to dobbelte Skjolde og et enkelt). Et 12 ½ 

Tommer langt Exemplar havde mellem Nakke og Rygfinne ti Skjolde, 

mellem Rygfinne og Halefinne fer (tre Par), langs hvær Side 26, paa 

Bugen mellem Bryſt- og Bugfinne otte paa venſtre, ti paa højre Side; 

mellem Bugfinner og Gadborfinne ialt kun tre (et dobbelt og et enkelt). 

Hos en Unge paa fer Tommer var Forholdet folgende: Rygſkjolde 10 ＋7 

(2 + 2 + 2 + 1), Sideſtjolde 27 og 26, Bugſktjolde 10 og 12 + 3 

(2 ＋ 1). Hos en anden paa ſyv Tommer: Rygſkjolde 12 + 7 (2 + 

2 + 2 + 1), Sideſkjolde 29, Bugſrjolde 10 og 11 + 4 (2 + 1—+ 

1). Hos et Exemplar af 32 Tommer: Rygſkjolde 11 + 5 (2 + 2 + 

1); Sideftjolde 29 og 27, Bugſkjolde 11 + 7 (2 ＋2 ＋2＋ 1); 

hos et paa 45 Tommer: Rygſkjolde 12 + 9 (2 ＋ 2 + 2 + 2 + 1), 

Sideſkfolde 31, Bugſkjolde 12 + 7 (2 ＋ 2 + 2 + 1). Endelig fandt 

jeg hos et 61 Tommer langt Exemplar: Rygftjolde11 +8(2 + 2 

+ 2 + 2), Sideſkjolde 29 og 31 (de øvrige Rætfer vare ikke fuld— 

ftændigt tilftæde). 

) Til Grund for Sfjoldenes Beſkrivelſe er et ganſke ungt Individ lagt, 

efterdi hos ældre Skarpheden og Beſtemtheden i Omridſene bliver 

mindre og tildels taber fig, Tornene mere eller mindre forſpinde o. ſ. v. 
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Plade, der hæver fig i Vejret, og lægger fig op til Finnens for— 

reſte Rand. De mellemliggende Skjolde nærme fig i Omrids 

lidt til det Kredsrunde, eller viſe i al Fald ikke flor Forffjæl mel 

lem Brede og Længde. Joevrigt finde mange og betydelige indi— 

viduelle Afvexlinger Sted: ſaaledes ere ſtundom de to ſidſte 

Skjolde meget mindre end de foregagende og uden Torn; ſtundom 

er det neſtſidſte dobbelt, eller man finder to ved Siden af hin— 

anden liggende Skjolde. Paa hvær Side af ſidſte Skjold ligge 

gjærne tre eller fire meget ſmaa, og langs hver Side af Rygfin— 

nen tælles fer eller ſyv ſmaa og flade, ſom dog gjerne tiltage i 

Storrelſe mod Halen. De flade Smaaſtjolde, der mellem Ryg— 

finne og Halefinne parvis dakke Rygfladen, ſtemme ikke overens 

i de forſtjellige Par; ja ſelv de til ſamme Par hørende afvige 

ofte baade i Storrelſe og Form. Sideſkjoldene ere halvmaane— 

dannede med den udbuede Rand bagtil; Halomaaneformen er ty— 

deligſt fortil, forſvinder derimod hos de fer eller fyv ſidſte paa 

Halen. Uregelmasſighed og Forogelſe af Tallet opſtaar jævnlig 

Derved, at Smaaſtjolde hiſt og her indſkydes mellem de ſtorre. 

Skjoldenes Kjole ere rettede temmelig nøjagtigt under en ret 

Vinkel ud fra Kroppen, eller ligge vandret, Tornene ere ſteekt 

udviklede, krogformigt tilbagebojede, og hver Kjol viſer bag Tor— 

nen regelmasſigt tre eller vel endog fire meget ſmaa Tender. 

Ogſaa Bugſkjoldene foran Bugfinnerne favne ikke ganſke Spor 

af Tender bag de ftærft udviklede, vandret liggende Kroge. Saa— 

vel tæt foran Gadboret ſom paa Siderne af dette iagttages et 

afværlende Antal af Smaaſtjolde. Skjoldene bag Gadboret foran 

Gadborfinnen have en temmelig betydelig Storrelſe; de parvis 

liggende ere temmelig flade, det uparrede derimod væbnet med Kjol 

og med Spor til Torn. Markes maa overhovedet om Skjoldreek— 

kerne, at medens Skjoldene hos unge Individer ligge temmelig tæt op 

til hinanden, ja endog tildels ere ſtillede noget tagſtenagtigt, 

findes hos ældre Individer ikke ubetydelige Mellemrum mellem 

Skjoldene. Fremdeles træffes hos unge Individer Skjoldenes Kroge 
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undertiden udviklede i en faa ufædvanlig Grad, at Bloch ders 

ved er bleven forledet til at opſtille ſaadanne monſtroſe Dyr. 

ſom en egen Art (A. Lichtensteinii). Hele Hovedets Pande— 

flade og en ſtor Del af dets Sideflader ere tæt bepandsrede med 

ſtore Knogleplader, der ere faa nøje forenede eller ſaaledes ſam— 

menſmeltede, at man ikke hos den friffe Fiſk nøjagtigt kan be— 

ſtemme deres Greendſe og Form, ja end ikke deres Tal“). De 

„) De Hovedets Overflade indtil Snuden bekladende ſtore Skjolde ere, 

i Retningen bagfra fortil, folgende: 1). Mellemisſeſkjoldet (efter 

Andre Nakkeſkjoldet), en meget tynd og ſkjclagtig Plade, ſom be— 

ſtaar af to ſkarpt afgrendſede Dele; en bageſte, uregelmesſigt manges 

kantet, af ftørre Brede end Længde; og en forreſte, lang, ſmal, til— 

ſpidſet, noget lancetagtig, ſom fryder fig ind mellem og over de to 

Parictalſkjolde, men med fin Spidſe dog langtfra ikke nager til 

Midten af disſes Længde. Bagtil er Mellemisſeſkjoldet nøje ſam— 

menvoxet med forſte Rygſkfold, ſom ikke blot lægger en lille Frem— 

ragning eller Spidſe ind i en Üdſkicring af Mellemisſebenets bageſte 

Rand, men ſender en ikke ubetydelig Knogleforlœngelſe ind under 

det. 2 og 3). De to Isſe- eller Parietalſkjolde, ſom ere de ſterſte 

Skjoldplader, af en ſerdeles lang og ſmal Form, tilſpidſede, i Midten 

ſammenſtedende, uden hvor Mellemisſeſkjoldet bagtil adſkiller dem, 

bagtil i en betydelig Strækning ſkjulte under det ſidſt omtalte Skjold 

og Overſkulderbladene (faa at deres virkelige Storrelſe meget over— 

gar deres tilſyneladende), med en Lengdekjol paa endel af Overfla— 

den (fortil og nermeſt den ydre Rand). 4 og 5). Op til Pderſiden 

af disſe lægge fig de temmelig ſtore, langſtrakt firkantede Maſtoi— 

dalſkjolde (Vortebensſkjolde), ſom fortil ere noget bredere end bag⸗ 

til, og hvis Vinkler alle flyde ud i Spidſer eller Forlengelſer. Paa Under— 

fladen viſe disſe Skjolde en meget ſtor, bladagtig, ſkraat indadrettet Ben— 

kjol, der omtrent indtager Firkantens Diagonal fra bageſte-inderſte til 

forreſte-yderſte Vinkel. Det er tæt under deres ydre Rand mod 

dennes forreſte Ende at Sprøjtehullerne aabne fig. 6 og 7). Foran disſe 

og foran Isſeſkjoldene ligge de egentlige Pandeſkjolde, der komme 

Isſeſkjoldene nermeſte i Sterrelſe. De have en meget langſtrakt, ftjævt 
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viſe en meget ujævn, udgraveret eller chagrineret Overflade; nogle 

af dem ere forſynede med Lengdekjol, hvorved pan Pandefladen 

mod Graendſerne af Sidefladerne to fra Neeſeborene til henimod 

Nakken fig ftræffende Kjole frembringes, der for- og bagtil kon— 

vergere noget, paa Midten derimod vige ud fra hinanden. Om— 

kring Øjet og Naſeborene ere Rum, hvor Knogleſtjoldene for— 

ſpinde, og ſom kun bekledes af en blød Hud (tildels beſtroet med 

Knoglekorn); dette er ogfan Tilfældet bag Øjnene mellem disſe 

og Gjallelaagsſtykkerne. Heller ikke paa Hovedets Underflade 
viſe fig ſtorre Knogleſtjolde; hvorimod i Linie med Plougſtjerbe— 

net, ſom fremtreder langs Midten indtil lidt bag Skjeggetraa— 

firkantet, fortil og bagtil ſterkt uddraget Form, og deres Overflade 

viſer en Lengdekjel. De ſtede ſammen i Pandefladens Middel— 

linie, dog kun i en ringe Stræfning, idet fortil de ſmaa Snude— 

ſtjolde adſkille dem, bagtil Isſeſkjoldene. 8 og 9). De bageſte 

Pandeſkjolde ligge paa den yderſte Side af de egentlige Pande— 

ſtjolde bagtil, ſtaa betydeligt tilbage for disſe i Sterrelſe, og ere af 

en meget langſtrakt-oval, fortil ſpidſere Form med Spor til Kjel 

paa Overfladen. Sammenvoxede med disſe paa den ydre Side og 

bagtil ere de ſmaa, triangulære Tindingſkjolde, der dog ligge 

paa Hovedets Sider langs Sjehulens bageſte Rand, og altſaa ikke 

kunne henregnes til dets everſte Flade. De foran te egentlige Pan: 

ſkjolde liggende Plader ere faa fmaa og deres Antal faa ſtort, at 

deres Beſkrivelſe her maa forbigaaes. Forreſten ſynes en temmelig ſtor 

individuel Afvexling af Knogleſkjoldenes Form at finde Sted, ja 

ſelv af deres Tal, idet nogle af dem ſtundom dele fig i to; ogſaa 

ſavnes ikke fjældent Symmetri i Formen, faa at to Sfkjolde, der 

høre til ſamme Par, ikke ganſke ligne hinanden. Det er viſtnok 

derpaa det beroer, at de Afbildninger, forſkjallige Forfattere meddele 

af Storens Hoved, ſet ovenfra, afvige temmelig meget indbyrdes 

med Henſyn til Knogleftjoldene, ligeſom de afvige noget fra, hvad 

jeg har haft Lejlighed til at iagttage, SJfær er Narrells Afbildning 

i flere Punkter ſterkt forftjællig. 
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dene, Snudeſpidſen er bekleedt med et Antal (omtrent 16) Smaa⸗ 

ſtjolde“). Indtil Munden, ja endog paa Siderne af denne, findes 

pan Hovedets Underflade et ſeerdeles ſtort Antal Slimkirtler med 

deres tilhorende Udforingsgabninger (ſparſommere paa Siderne 

af Plougſtjcerbenets Kam, rigeligt bag denne). Disſe Slimkirt— 

ler have et ejendommelig, ſirligt, ftjærneagtigt Udſeende“n ). De 

Steder paa Kroppen, der ikke bekledes af de ovenomtalte Skjold— 

rakker, er imidlertid ſtarpe at befole paa Grund af et overmaade 

ſtort Antal flade Smaaplader eller Knoglekorn, med ſtjerne— 

dannet Overflade, der netop ved denne Egenſkab blive ejendom— 

melige for nærværende Art. Disſe Knoglekorn fremtrede, ſaavidt 

min Erfaring ftræffer fig, dog meget mindre ftærft og tydeligt hos 

Unger end hos Borne, ja favnes vel endog næften ganffe hos de 

forſte. Men paa den anden Side er at marke, at der hos ſtore 

Exemplarer paa flere Steder af Huden, og i tallos Mængde, viſer fig 

Knogledannelſer, der fuldkomment fortjæne Navn af Kamſkjel, idet 

de ere færdeleg ſmale og langſtrakte, og langs Overfladen bære en 

Rakke meget tydelige Torne eller Saugtaender. Saadanne Kam— 

ffjæl findes til Ex. mellem Side- og Bugſtkjoldene, i Axelhulerne, 

foran Gjallelaagsſtykket o. ſ. v. Haleſpidſen viſer i neſten hele 

den Strakning, hvor den indeſluttes mellem Halefinnens Flige, 

en ejendommelig og tæt Bepandsring af Knogleplader, ſom ligge 

i ſtraatlobende, tetſluttede Ræffer, og fuldkomment ligne de ſaa— 

kaldte Ganvidffjæl (fe Indledningen. 

Leveren gulbrun i det Rodlige, af Midvelftørrelfe eller 

) Fitzinger og Seckel (Annalen d. Wiener Muſeums I, 310) angive 

ni til ti. Jeg har, ſom ovenfor bemerket, fundet Antallet ſtorre, 

og Snudeſkjoldene forreſt anbragte i tre Ræffer jævnfides, længere 

tilbage i to, og allerbageft, hvor de ftøde op fil Plougftjærbenet og 

tildels lægge fig ovenpaa dette, i en. 

) Ogjaa Snudens Overflade har endel faadanne, hvilke dog der, paa 

Grund af den merke Farve, falde mindre i Øje. 
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temmelig lille (omtrent fev Tommer lang“); den vænftre Lap 

viſer fig, ſet fra Bugfladen, meget lille, hvorimod den, naar de 

den ſtjulende Indvolde borttages, bemeerkes at være endnu len— 

ger end den højre; denne ſidſte er ved flere Indſnit delt i 

uregelmesſige Flige og Smaaflige. Hovedindſnittene ere et 

Tværindfnit fortil ved Galdeblaeren og et Lengdeindſnit bageſt. 

Galdebleren langſtrakt, blommedannet, omtrent 47/2 Tomme 

lang, af temmelig morkegron Farve. Tarmekanalen banner 

flere betydelige Bugtninger; udſtrakt er dens Længde omtrent 

35 Tommer eller lig med to Trediedele af Totalleengden. 

Den forſte Del af Tarmekanalen eller Spiſereret har omtrent 

3 Tommers Længde, temmelig tykke Veegge, men kun et middel 

maadigt Gjennemſnit, og er indvendigt forſynet (iſtedetfor med 

Lengdefolder) med fire til fem Længderæffer af ſtore, triangulcere 

Hudlapper, der i Enden er ligeſom ſaugtandede eller delte i flere 

ſmaa Spidſer. En halv Snes ſaadanne Lapper taltes i hvær 

Ræffe. Mellem Spiſeroret og den lille (næppe to Tommer lange), 

ſekdannede forſte Mave er en kjendelig Indſnoring Her begynde 

Lengdefolder at fræmtræve, ſom fortfætte fig gjennem hele 

Maven; ved Enden af Spiſeroret kunne ſyv eller otte ſaadanne 

ffjælneg, inde i Maven omtrent et Duſin. Maven bojer fig, og 

üdſender i Retningen lige fræmad til den forreſte Ende af Bugs 

hulen en tynd, tarmedannet Del (omtrent to Tommer lang), der 

imidlertid ved fin indre Beſkaffenhed, eller Fortfættelfen af Leng— 

defolderne, ſynes at viſe fig ſom Mavens Portnerdel. Den krum— 

mer fig derpaa atter tilbage omtrent i en Længde af fem Toms 

mer, hvilken Stræfning den dog ilke tilbagelægger i en ganffe 

lige Linie, men med et Par bolgeagtige Bugtninger; indvendigt 

har den, i omtrent to Tommer af denne Lengde, endel ſterkt 

freemſpringende Folder, men disſe forſvinde derpaa, eller efterlade 

intet andet Spor end ſvage Furer. Herpaa bojer den ſig nu 

) De anførte Maal gjelde alle et Exemplar af 54 Tommers Længde, 
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atter freem under en ſpids Vinkel (dog kun i en Strakning af 

to Tommer), idet den tillige tiltager betydeligt i Gjænnemfnit, 

eller ligeſom antager Form af en Maveſek; langs dens ene Side 

ſtrekker Blindtarmmasſen fig, medens dens anden Side indtages 

af Milten. Denne Mavefæf har indvendigt fer eller fyv tykke 

Lengdefolder; dens Vægge ere meget ftærfe og muſtuloſe, og deres 

Tytfelfe tiltager betydeligt mod den bageſte Ende, hvor. en meget 

fnæver Portner dannes, og hvor Maven altſag egentlig førft op— 

hører. Zæt bag denne findes den ſtore Munding, hvorved 

Blindtarmmasſen eller Bugſpyttekirtelen ſtaar i Forbindelſe med 

Tarmen, og her ſorandrer tillige dennes indre Bygning ſig al— 

deles, og antager et nætagtigt Udſeende. Den egentlige Tarm 

eller hele den øvrige Tarmekanal, ſom udftraft har en Længde af 

omtrent 21 Tommer, beftaar af ſex Afdelinger, eller danner dette 

Antal af Bojninger; den forſte og anden af disſe Afdelinger ere 

omtrent lige lange, og omtrent lige lange med den femte og fjætte, 

medens Derimod den tredie og fjcerde Afdeling, ſom ogſaa ind— 

byrdes have lige Længde, kjendeligt overgaa de øvrige i Længde. 

Hvad Tykkelſen eller Gjennemſnittet angaar, da er den fjeerde 

og femte Afdeling tydeligt tyffere end de øvrige. Tarmens tre 

førfte Afdelinger ere indvendigt udklædte med et tæt Net af 

Maſter, der i Begyndelſen ere ſtorſt og ftærfeft fræmtrædende, 

men gradevis aftage endel, hvorimod Tarmens Vægge efterhaan— 

den blive tykkere fra den forſte til Enden af den tredie Afdeling “). 

Den tredie og den fjerde Afdeling adſtilles fra hinanden ved en 

ſterk indvendig Framſpringning eller Valvel; ogſaa frambringes 

der imellem dem, paa Grund af den Vinkel, de danne mod hin— 

anden, en lille ſekagtig Üdkrangning, paa hvis indre Flade Maſke⸗ 

nættet aldeles forſpinder, hvorimod Lengdefolder (fer i. Tallet) 

fræmtræde, ifær tydeligt mod Seekkens bageſte Rand. J Tar⸗ 
mens fjærde Afdeling fræmtræder atter Maſtenettet og i Forening 

) Denne Del af Tarmen er at betragte ſom Tolvfingertarmafdelingen. 
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med Dette de ſaakaldte Spiralklapperz begge ftræffe fig gjen⸗ 

nem hele den fjærde og fæmte Afdeling, ſamt Begyndelſen af den 

fjætte (over en Trediedel af denne ſidſtes Længde). Spiraler— 

nes Antal er otte; ved Enden af den ſidſte, eller mellem denne 

og Tyktarmen, fræmtræder atter en Valvel eller Svulſt. Ma fts 

tarmen er meget fort, fnæver, med tykke Veegge, uden Maſke— 

net men med fem eller fer fraemſpringende Lengdefolder. Bugs 

ſpyttekirtelen (eller de til en eneſte Masſe ſammenſmaltede 

Blindtarme) er flov (omtrent 3 Tomme lang, 2½ Tomme 

bred), ſteerkt ſammentrykket, af et noget nyredannet Omrids, paa 

den mod Maven vendte Side flad, paa den modſatte ſvagt hvel— 

vet. Paa førftnævnte Side ſtaar den ved flere. ſtore Aabninger 

i Forbindelſe med Tarmen, og viſer et ſtribet Udſeende, der an— 

tyder Foreningen af en Mængde ſtore forgrenede Kanaler; paa 

den fidftnævnte Side har den et drueformigt Udfeende, eller viſer 

ligeſom en ſtor Mængde tætliggende Aeini (Enderne af Kanalerne). 

Den indre Flade af de Bugſpyttekirtlen ſammenſcettende Kanaler 

beſidder et Maſtencet ligeſom Tarmekanalen, og overhovedet ſtemme 

disſe Kanaler i Bygning ganſke med Tarmen. Milten, der ligger 

lige overfor Bugſpyttekirtelen paa den anden Side af Mavefæffen og 

af Tyndtarmens Begyndelſe, er af langſtrakt Form (omtrent fire Tom— 

mer lang men kun lidt over en Tomme bred), og beſtaar af to 

Stykker eller Lapper, der bagtil ligge faa tæt op til hinanden, at 

de ligeſom ſmelte ſammen til et Legeme, hvorvel der, paa Grund 

af deres prismatiſke Form, vedligeholdes en dyb Lengdefure, der 

antyder Begrendsningen mellem dem. Fortil divergere de der— 

imod, og blive tillige pludſeligt tyndere, ſaa at to Horn dannes, 

et noget kortere, tyndt, lidt tilſpidſet, og et længere, tykkere, kolle— 

dannet. Miltens Farve er rodkridbrun. S vommebleren er 

af Middelſtorrelſe (omtrent 4 Tommer lang), ſokdannet, dog 

bagtil noget tilſpidſet, eller uddragen til et tyndere Horn. Deng 

Vægge ere tyffe og ftærft udviklede, hvad dog ifær gjeelder dens bas 
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geſte tilſpidſede Del. Huden, ſom udklader dens indre Flade, 

Danner utallige, mere eller mindre ſterkt fremtredende, for en 

ſtor Del bolgeagtigt krummede eller uregelmesſigt bøjede Lengde⸗ 

folder, hvilke, i Forbindelſe med den ejendommelige Farve og 

Glands, give den i ÜUdſeende Lighed med vatret Silketoj. Un— 

dernet (Rete mirabile) beſidder den ikke. Fra den forreſte Ende 

af Svommebleeren paa dens Underflade udgaar en meget fort, 

men forholdsmesſig vid Kanal, hvorved den aabner fig i Spiſe— 

røret; Guden, der udkleder denne Kanals Indre, ligger i Leng— 

defolder, af hvilke fem eller fer ere fan ftærft fremſpringende, at 

de minde om Mavens Lengdefolder; ogſaa danne disſe Folder, 

hvor Kanalen gaar over i Svommeblaren, ligeſom et Par Valvler, 

hvorved dens Aabning ſynes nøjagtigt at kunne lukkes. Udvens 

digt viſer Svommebleren en ſkident rodgul, tildels (paa Under— 

fladen) i det Blaagraa overgagende Farve, Nyrerne ſtrekke 

fig gjennem Bughulen fra dens forreſte til dens bageſte Ende. 

Langs den ydre Side af hvær Nyre lobe Urinrorene, ſom 

allerbageſt i Bughulen forene fig til en felleds Kanal, der har 

fin. Aabning tet bag Gadboret. Wggeſtokkene ligge paa 

Svommeblerens Underflade mod Siderne, forenede med Svom— 

meblæren ved en Fold af Bughuden og omtrent sparende til den 

i Længde, De fremſtille fig ſom to meget langſtrakte, ſmalle, 

baanddannede Legemer, der mod begge Ender blive tilſpidſede 

(meſt mod den forreſte), og ſom nogle Steder ſvulme op til at 

antage en mere eller mindre tydeligt treſidet-prismatiſk Form. Paa 
den ene Side ere disſe baanddannede Legemer ſorſynede med et meget 
ſtort Antal Tverblade eller ſmaa, paatværs fremſpringende Hud— 
folder, hvori Æggene dannes. Hver Wggeſtok har en, dog fuld— 
komment fra den afſondret, Wggegangz denne er ført, vid og 
aabner ſig i Uringangene (omtrent ved Begyndelſen af den ſidſte 
Trediedel af Bughulens Længde). En Bughuleaabning paa 
hvær Side af Gadboret er tilſtede. 
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Storen viſer i fin Knoglebygning et Forhold, der er hojſt 

forffjælligt fra det hos de foregagende Fiſke beſkrevne. Hjer— 

neſkallen er aldeles bruſkagtig; foroven er den ſammenvoxet 

til en Masſe, der ingen Suturer viſer og bagtil (over den for— 

længede Marv) har en Aabning eller Fontenelle. Denne Bruſk— 

masſe bevæffes af ſtore, mere eller mindre tydeligt fra fværandre 

ſondrede Knogleplader, hvilke man har villet ſammenligne med 

Hovedets ſedvanlige Knogler hus Benfiſkene“), medens de dog 

vel rigtigere betragtes ſom henhorende til Hudſkelettet (en Ans 

ſtuelſe, der ovenfor er fulgt). Paa Sjerneſkallens Overs 

flade viſer Kilebenet ſig ſom en fuldkommen Knogle af be— 

tydelig Storrelſe. Den forleengede Snude dannes foroven af 

Sigtebenet, paa Siderne og underneden af Neſebenene 

og paa ſidſte Sted langs Midten tillige af Plougſkjerbe— 

net (der dog langtfra ikke nager Snudeſpidſen); men medens 

Sigtebenet og Neſebenene ere aldeles bruſkagtige og indbyr— 

des ſammenſmeltede, er derimod det lange og ſmale Plougſtjer— 

ben knogleagtigt, deler Snuden ligeſom i to Sidehalvdele, og 

fræmtræder paa dennes Underflade ſom en Længdefam (der allerede 

ovenfor tilftræffeligt er omtalt). Mellemkjebebenene forſvinde 

ganſte, hvis man ikke vil betragte et Par ſmaa, i Overleben 

indeſluttede Bruſkſtykker ſom Spor af dem. Overkjebebenene 

ere Derimod vel udviklede, og indtage hele Mundſpaltens øvre 

Rand. De ere bojede tilbage omtrent paa Midten, ſaaledes at 

de danne hvært en noget ſtump Vinkel, hvorved Mundens mid— 

terſte Del bliver temmelig ſteerkt fraemſpringende; af Vinkelens 

to Ben er det inderſte eller det, ſom ſtoder op mod det andet 

Overkjcebeben“ *), lidt kortere end det yderſte, men tillige meget 

) Efter deres Beliggenhed har man derfor betegnet dem ſom egentlige 

Pandeben, forreſte og bageſte Pandeben, Sigteben, Isſeben, Vorte— 

ben, overſte Nakkeben, o. ſ. v. 

) Et lille, af en Hud opfyldt, Mellemrum adſkiller dem dog i Midten 

af Mundranden. 

Danmarks Siffe III. 49 
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bredere, og Breden tiltager ſtedſe fremefter, faa at bette Ben 

neſten faar Üdſeende af en triangulær Plane. Det yderſte Ben 

er ogſaa fladtrykket, i Begyndelſen meget tyndt, men i den til 

Underkjcben ſtodende Ende aarebladagtigt udvidet. Om Overs 

kjcbebenene juſt ikke kunne ſiges at beſtaa af en tydelig Knogle— 

ſubſtans, ſaa ere de dog langt mere knogleagtige eller mindre | 

bruſtagtige end de ovrige Munddele. Tæt bag Overkjebebenene, 

og ved Sutur forenede med disſe, viſer ſig et Par ſtore, i Mid— 

ten til hinanden ſtodende Bruſtplader, hvilke maa anſes ſom Ga— 

nebenene; deres Form er fan uregelmasſig, at den ikke uden 

Vidtloftighed vil kunne beſkrives. Atter bag disſe, men i Midten 

vidt adſtilte, ſes et Par meget mindre triangulere Bruffplader, 

der kunne betragtes ſom Vingebenene. Det omtalte Mellem— 

rum mellem disſe udfyldes af en temmelig ſtor, lancetdannet Plade, 

der ikke ſynes at tilſtede nogen Sammenligning med de ſedvanligt 

hos Fiſtene forekommende Knogler. Underkjẽebens to Grene 

beſtaa hvær kun af et Stykke; de ere vel noget bøjede, fan at 

Munden bliver fremſpringende paa Midten, dog mindre tydeligt 

end Overfjæbebenene, eller uden at danne en beſtemt Vinkel. For 

til ere de bredeſt, pladedannede, og deres nederſte Rand ſpringer 

ſpidst frem, eller danner ligeſom en Torn; bagtil derimod, hvor 

de artikulere dels med Overkjcebebenene, dels med Ganebenene, 

ſvulme de op, men blive tillige lavere. Underkjebens Grene ere, 

efter Overkjcbebenene, den meſt forbenede Del af Munden; mes 

dens de fortil og foroven ſtode op til hinanden, efterlade de for— 

neden et lille triangulert Mellemrum, ſom udfyldes af et eget 

Bruſtſtykke. Den lange Stilk, hvorved Munden hæftes til Hjer— 
neſtallen, og hvorpaa dens Freemſkydelighed beroer, beſtaar vel 

paa hoer Side af tre Stykker, men af disſe kommer det forſte 
(Aagbuebenet?), ſom artikulerer med Ganebenet men ikke med 

Unverfjæben, ved fin Storrelſe iſer i Betragtning. Det er en 
noget langſtrakt men tillige meget tyk, bagtil opſvulmende Brufk, 

ſom paa den ydre Side viſer fig afrundet, paa den indre deri— 
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mod fladtrykket. Ikke med denne Bruſks bageſte, men med dens 

indre Flade bagtil artikulerer en lille Bruſk af uregelmesſig Form, 

der ſynes at maatte ſammenlignes med Os transversum. Og 

efter denne følger atter et noget mere benagtigt Stykke, hvorved 

Mundapparatet hæftes til Hjerneſkallen, og ſom maaſke neermeſt 

kunde ſynes at fremſtille Tympanikum. Forgjellelaaget, 

der bag Ojet (med et lille blodt Mellemrum) og under dette 

(med et ſtorre blødt Mellemrum) viſer fig i Form af en ret Vin— 

kel, er kun lille. Vinkelens vandrette eller forreſte Ben er betyde— 

ligt længer end det lodrette eller bageſte; det forſte klofter fig for— 

til gaffelagtigt til to Grene, en hderſte længere og en inderſte 

kortere. Foran denne kortere Gren og ſammenloddet med den 

findes en lille, ffjævt og uregelmessſigt firkantet Knogleplade med 

en ſtaerk Kjol langs den ydre Side; foran denne en endnu min— 

dre og mere bruſkagtig Plade, ſom fra fin øvre Rand udſender 

en Forleengelſe. Om disſe to Knogler paa Grund af deres For— 

bindelſe med Forgjellelaaget ſkulle betragtes ſom ſparende til 

Cuviers Poſtmandibulerben eller om en ſaadan Üdiyd— 

ning ikke kan tilſtedes, da de ikke ſtaa i Forbindelſe med Under— 

fjæben, maa jeg lade uafgjort. Gjellelaagsſtykket er, ſom 

anført, meget for lille til at bedæffe Hovedets Sider bag For— 

gjellelaaget; ja, det aabne Rum mellem disſe to Knogler overgaar 

endog kjandeligt Gjellelaagsſtykkets Storrelſe. Af Form er det 

uregelmæsfigt firkantet med ſtorre Højde end Længde og med alle 

Vinkler afrundede, den bageſte-nederſte i den Grad, at den kunde 

ſiges at forſvinde; den bageſte-overſte Vinkel er den fkarpeſte; 

Gjellelaagsſtykkets forreſte Rand har en dyb Indbojning, der neſten 

danner en ret Vinkel; derved blive naturligvis de to forreſte Vink— 

ler ſteerkt freemſpringende. Undergjellelaaget, der er ſam— 

menvoxet med Gjellelaaget, og udgaar fra dettes forreſte-nederſte 

Vinkel i Retningen framad og noget ned, viſer fig ſom en lille, 

noget langſtrakt, paa Midten temmelig ſteerkt ſammenſnoret, i begge 

Ender udvidet Plade, fom paa den yore Side i omtrent den 

49" 
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halve Længde er væbnet med en ſerdeles ſterkt fremiradende men 

meget ſmal Kjol. Paa denne Knogles indre Side mod dens 

forreſte Ende viſe ſig to Kjole, der danne en Vinkel, hvis fortil 

divergerende Ben indeſlutte Undergjellelaagets bageſte Del. Lige⸗ 

ſom Gjellelaagsſtykket bedekker Undergjellelaagets bageſte Plade, 

ſaaledes bedakkes og ſtjules Mellemgjellelaagets bageſte Del atter 

af Undergjellelaagets forreſte pladeagtige Üdvidelſe. Mellem— 

gjellelaaget er den langt mindſte af Gjallelaagsknoglerne, 

omtrent af lige Lengde og Højde, højere end Undergjellelaaget 

men nappe halvt faa langt, af meget uregelmasſigt firkantet Form 

med Randene ind- og udbojede. Bagtil udſender det en Vinkel, 

ſom omſluttes af Undergjellelaagets nysomtalte Kjole; forneden 

fremtreder en endnu mere uddragen Vinkel eller Forlengelſe, 

ved hvilken Mellemgjellelaagets forholdsvis ſtore Højde foraarſa— 

ges; pan den ydre Side bagtil viſer det en lodret nedſtigende, 

ſterk Kjol, og foran denne Kjel udgaa ſtraaleagtigt freemefter fem 

ophojede Striber, af hvilke de tre nederſte ere ftærft betegnede, 

de to overſte ſvagere. Skulderapparatet danner et fuldſten— 

digt og ftærft udviklet Bælte, ſom er nøje forenet med Hjerne— 

ſtallen og med Hovedets Skjolde, ſamt tillige med det forſte Ryg— 

ſtjold. Man ſtjcelner et Overſkulderblad og et Underſkul— 

derblad. Det forſte, der fræmtræder paa Hovedets Overflade 

ſom et Knogleſtjold, og ſom fortil ſtoder op til Maſtoidalſtjoldet 

og Parietalſtjoldet, paa den indre Side til Interparietalſkjoldet og 

forſte Rygſtjold, bagtil og paa den yvre Side til Underſtulder— 

bladet, har en langſtrakt oval, dog meget uregelmesſig Form, og 

udmerker fig ved en ſtor, fra dets underſte Flade fortil i ſkraa 

Retning indefter nedſtigende Knogleplade. Forreſt paa Underfla— 

den viſer fig ogſaa Spor til en gaffelagtig Kloftning, hvorved en 

Tilnermelſe til Overſkulderbladets almindelige Form hos Ben— 

fiſtene ligeſom antydes, Underſkulderbladet, der ſtiger ned 

paa Siden af Kroppen, ligeledes ſom et Knogleſtzold, viſer fig 

udvendigt ligeſom beſtagende af to Dele, en øvre, uregelmasſigt— 
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firkantet Hoveddel med meget ſpidst fremtredende overſte-forreſte 

Binkel, og en meget mindre nederſte Del eller Gren, der er linie— 

dannet; foroven uͤdſender Underſtulderbladet en ſtor men meget 

tynd Knogleplade, ſom lægger fig under Overſkulderbladet, og nøje 

voxer ſammen med dette; paa den indre Flade har det et Par 

Knoglekamme. Hos Storen fremtrader forſt det merkelige For— 

hold, at alle Hvirvlerne ſmelte ſammen til en eneſte cylindriſt 

Bruſkſnor (den ſaakaldte Chorda dorsalis), der bekledes af en 

ſeneagtig Hud. Imidlertid udvikler der ſig dog ſaavel opſtigende 

ſom nedſtigende Fortſcettelſer eller Hvirvelbuer fra Senehudens 

overſte og nederſte Flade, ſom ſedvanligt beſtemte de forſte til at 

optage Rygmarven, de ſidſte Pulsaareſtammen; og ved disſe lige— 

ſom angives Hvirvlernes Tal. De beſtaa af flere Stykker, og 

de øvre ere ved et Mellemrum paa Siderne avffilte fra de nedre, 

undtagen allerforreſt, hvor de forene fig, og danne Ringe. De 

øvre Fortſcettelſer udgjore kun forreſt et Ror eller en lukket Kanal; 

ſenere Derimod en foroven aaben Rende; dog udfyldes Rendens 

Aabning af et langt Senebaand. De nedre Fortſettelſer beſidde 

Tvarfortſœttelſer, ſom bære ſmaa bruſkagtige, i flere Stykker delte 

Ribben, ſaalangt Bughulen ftrætfer fig. Tallet af Ribbenene 

er i Regelen 32 Par. Bag Bughulen danne de omtalte Tværs 

fortfættelfer en Kanal, ſom ligger under den Pulsagareſtammen 

indeſluttende Kanal, og optager Haleblodaaren. 

De Sterer, ſom fanges i vore Have, ere gjeerne af fire til 

for Fods Lengde; dog har jeg ogſaa truffet enkelte af kun 

halvanden, to til tre Fod. Andenſteds, til Ex. i Oderen, ſes 

undertiden Exemplarer af ti til tolv Fods Længde; ja Bloch 

omtaler endog et ei Elbmundingen fanget af atten Fods Lengde(?). 

En Stor paa otte til ni Fod vil omtrent veje tohundrede Pund. 

Pennant omtaler et i den engelſke Flod Eſt fanget Exemplar, 

der vejede 460 engelſke Pund. 

Storen har ingen ringe geografiſk Udbredelſe, efterdi den fore— 

kommer fra Middelhavet, hvis oſtlige Bugter den nager, til Lofoden eller 

Stserrelſe. 

Sorefommen. 
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vel endnu højere langs den norſte Kyſt; altſaa gjænnem omtrent 

tredive Bredegrader. Ved Bergen træffes den endnu ret jævnligt. 

Ved Island ſynes den derimod at være yderft ſjelden, da man, 

efter Fabers Fortelling, intet Exemplar har ſet der, ſiden det 

mod Midten af forrige Aarhundrede paa Landets nordeoſtlige Kyſt 

opdrevne, ſom foranledigede denne Fiſks Optagelſe i den islandffe 

Fauna (af Olufſen, Mohr o. ſ. v.). Ved Grønland vides den 

ikke at være iagttaget, 

J de egentlige danſke Have forekommer den viſtnok overalt, og 

er næppe fjælden, ſtjondt den, da intet Fiſkeri drives efter den, 

kun fanges ſjeldent og tilfældigvis, Jeg har haft Lejlighed til 

at fe den fanget ſaavel paa Iydlands Veſſtkyſt (i Ringkjobing⸗ 

fjorden) ſom paa Oſtkyſten (i Ebeltoftbugten til Ex.), ſaavel ved 

det nordlige Sjælland (Hornbek og (Gilleleje) ſom i Oreſundet 

nær Kjøbenhavn. Olavius omtaler den ved Skagen, Faber 

og Hofman i Odenſefjorden. Schonevelde anfører, at den 

undertiden fanges i Ckernfordefjorden, og at den ikke blot regel— 

mesſigt ſtiger højt op i Elben men ogſaa i Ejderen. Naar 

Skougaard angiver den ſom ſjeelden ved Bornholm, da kunne hans 

Ord kun betyde, at den ſjeldent fanges der; thi det er jo netop 

fra Oſterſoens Dybder, at den ſtiger op i Oderen og de andre 

ſtorre i dette Hav fig udgydende Floder. 

Storen hører, ſom nylig antydet, til de Fiſke, der dele 

deres Liv mellem Havet og Floderne, eller ſtiftevis opholde fig i 

ſalt og færfft Band. Den færdes iovrigt paa Bunden, og ſynes 

der at forholde fig temmelig. rolig. Pennant er tilbojelig til 

at betragte denne Rolighed ſom Stupiditet, og ſtotter fig paa, 

at Storen, naar den er fanget, ingen Modſtand gjør, men lader 

fig træffe op af Vandet ſom en død Klods. Ris ſo derimod, 

der ynder at fortolke Naturen fra et mere ſentimentalt Stand— 

punkt, berommer den for: des habitudes douces et paisibles, 

des desirs sobres et modèrés pour la proie. Uden her at turde 

foregribe Nogens Dom, ſtulde jeg dog vel ſnareſt erflære mig for 
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den pennantſke Anſkuelſe; dog ſaaledes, at man juſt ikke tager 

ganſke bogſtaveligt, hvad han ſiger om dens Uvirkſomhed. Naar 

Storen indvikler fig i vore Fiſteres Sildegarn, holder den ſtundom 

flæmt Hus med disſe, inden den begiver fig til Rolighed, og 

Bloch anfører et Exempel paa, at en Stor med ſin ſteerke Hale 

ſlog Benet over paa en Dreng, der vilde træffe den iland. Flere 

a Forfattere bemerke, at Storen fjældent fanges langt ude i Havet; — 

dog er Dette maaſke tilfældigt, eller en Folge af de Dybder, 

hvorpaa den holder ſig, og det forekommer mig noget vel overilet, 

deraf at ſlutte, at Storen i Regelen har fir Hjam nær Kyſterne. 

Ifølge Storens dorſke eller rolige Natur, dens Ophold paa Mering. 

Bunden, dens tandloſe Mund og dens Skjaggetraade, er det 

rimeligt at formode, at den nærer fig af forffjællige Smaadyr: 

Bloddyr, Orme o. f. v., ſom den med fin Snude oproder i 

Dyndet. Dette har jeg ogſaa fundet bekreftet ved Underſogelſe 

af Maven, og jeg tvivler paa, at de Forfattere, der angive levende 

Fiſke ſom dens Nering, have nogen Erfaring at ſtotte fig til. Storen 

bider ſtundom paa Krog, og jeg har mere end en Gang ſet den 

blive fanget ved Hornbæf paa de ſmaa Bundkroge, der udfættes 

for Kuller og Torſk. Faar Krogen kun fat i Munden, fan „ſlaar 

Storen fig los“, men har den flugt Krogen langt ned, faa 
bliver den: ſaaledes berettede Fiſkerne mig. 

Det er om Foraaret, at Storen fra Havet gaar op i Flo-Forplantning. 

derne (tildels endog meget højt op) for at lege. Schonevelde 

… bemærfer med Henſyn til Elben, at Storen ſtiger op om For— 

aaret ſamtidigt med Laxen i denne Flod, og Gloger angiver, 

at Storen leger i Oderen i Maj Maaned"). Hermed ſtemmer 

ogſaa Bloch, der angiver April og Maj ſom Legetiden. For— 

*) Pennants Angioelſe (III, 98), at den leger om Vinteren, beroer 

formodentlig paa Forvexling med en anden Art; jeg troer faa meget 

hellere at maatte udhæve denne urigtige Angivelſe, ſom den gjen— 

tages af PNarrell. 
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reſten ſynes man ikke at vide noget nærmere om Forholdet under 

Legningen. Jeg har i den forſte Halvdel af September truffet 

Storunger af omtrent ſex til ſyv Tommers Længde, fangede 

i Elben, temmelig almindelige paa det hamborgffe Fiſtetorv. Saa— 

danne Exemplarer er man maaſke berettiget til at holde for Aarets 

Angel, og at tillægge dem en Alder af omtrent fire Maaneder. 

Maaſke vilde det ikke være urimeligt at formode, at de befandt fig 

paa Vandringen ud i Havet. 

Naar nu og da en Stor falholdes pan det kjobenhaynſte 

Fiſtetorv, er det uſikkert nok at finde Aſſcetning for den; thi 

blandt Hovedſtadens mange Tuſinder træffes kun meget Enkelte, 

ſom vove at tilſtæede denne Fiſk Adgang til deres Kjokken. Endnu 

misligere fer det naturligvis ud, naar i Provindſerne en Stor 

kommer tilſyne, og det er maaſke hyppigſt Svinene, der ved ſaa— 

dan Lejlighed bydes til Geeſt“). Det er derfor iffe overflødigt 

at indprente, at man andenſteds holder Storen for en kraftig 

og velſmagende Spiſe (ſtjondt maaſke noget ſvert fordojelig), at 

man nærmeft ſammenligner dens Kjod med Kalvekjod i Üdſeende, 

Smag og Faſthed, og at man anvender den ikke blot ſeerſk men 

ogſaa marineret og ſaltet““). Rognen af vor Art giver, naar den 

+) Da ved en af vore Provindsbyer en temmelig ſtor Stor var bleven 

fanget, framviſtes den for Publikum mod en ringe Kjendelſe. Fiſkerne 

fortalte mig, da jeg modte ſom Tilſkuer, at Byfogden og et Par andre 

af Byens bedſte Borgere hver havde betinget fig nogle Pund af Kjodet; 

men jeg erfor ſenere, at de reſpektive Husmodre kun havde været lidet op— 

byggede derved, og befundet fig i ſtor Forlegenhed med denne uvante Ret. 

Overhovedet er vort Kvindekjen, ſaavidt jeg ved, langt mindre til: 

bojeligt til Nyheder i Kjokkenet end i mange andre Henſeender. 

++) Sturgeon is an excellent fish, if firm, ſiger en uforkaſtelig Auto— 

ritet, den berømte Ude. Og et andet Sted: Sturgeon is a fish 

absolutely resembling veal and, when fresh, is as White as the 

finest veal. — Sa chair est tendre, delicate et tres recherchée, hed-⸗ 

der det hos Risſo. Man kunde, efter de i vore gamle Love forekom— 
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ſaltes og presſes, en Kaviar, ſom ſkal være udmerket god; af 
Gvømmeblæren kan (ligeſom af andre Storarters) tilberedes Hus- 

blas. Derſom Storfiſkeriet hos os fandt Opmuntring i en ſikker 

og lonnende Affætning, er det ikke urimeligt, at det adſkillige Ste— 

der, iſer i Oſterſoen, vilde kunne drives (ved Bundkroge o. ſ. v.) 

med ret antageligt Udbytte. 

Hvilke ſtorre Sodyr muligt ere at betragte ſom Storens 

Fiender, vides iffe. Af Snyltedyr nærer den en anſelig Skare. 

Paa dens Krop har jeg fundet en Fiſkelus (Caligus Sturionis 

Kr. “), i Axelhulerne under Bryſtfinnerne ſkarevis et til Amfipo— 

derne henhørende Kraebsdyr, Lafystius Sturionis Kr.“ ), paa Le— 

berne og omkring Munden en Igle, Nitzschia Sturionis 

mende Beſtemmelſer (og man treffer lignende i den franſke og en— 

gelſke Lovgivning), tro, at vore Forfedre fatte megen Pris paa Ste— 

ren ſom Mæringsmiddel, da den forbeholdtes Kongen: „Hvah og Lyft 

og Styrjæ ok ftoræ Fiftæ, ther Man maa ej bæræ, the æræ alla 

Vrak, ok them aa Kunungs, hedder det ijydſke Lov III, 62. Og den Udmer— 

kelſe, ſom her tillagdes Storen, fremgaar af de nermeſt foregagende 

Ord, ifølge hvilke enhvær Fiſk, ſom en Mand kan bare, til Ex. 

Marſvin, Salhunde, o. ſ. v., ikke regnes for Vrag „for utan Sfyrjæ 

ene. Lignende Beſtemmelſer leſes i den nye ſicllandſre Lov (EI, 

21) og i den ſraanſke Lov (VIII, 1), og de ſaaledes Köngen forbe— 

holdte Sodyr betegnes ſom „Gerſommens' Fiſke; hvilket vanſkelige 

Udtryk, idetmindſte efter adſkillige Fortolkere, ſkal betegne, hvad der 

i fit Slags er udmerket, fuldkomment eller koſtbart. Er Støren 

virkeligt bleven vore Konger indrømmet ſom en fortrinlig Lekkerhed, 

faa maa det tilſtages, at vi befinde os i den fuldkomneſte Uviden— 

hed med Henſyn til, hvad der kan have foranlediget et ſaadant Om— 

flag i de gaſtronomiſke Unſkuelſer, at denne Fiſk nu ter, faa at ſige, 

aldeles glemt hos os ſom Neringsmiddel; ligeſom Kongens Ret til 

den for mange Tider ſiden er opgivet. 

) Naturhiſt. Tidsſkrift II, 10 flg. 

) Naturhiſt. Tidsſkrift IV, 156157. 

Siender. 
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Abildg.“); i Gjellehulen paa den Skulderbaltet beklaedende Hud 

Dichelestium Sturionis Herm., ſtundom i ſtort Antal. Af Ind— 

voldsorme forekommer hos den en Spolorm (Ascaris constrieta 

Rud.) i Maven og Tarmekanalen; en Echinorhynchus (E. Proteus 

Westr.) i Tarmekanalen; tre Diſtoma'er (D. appendiculatum 

Rud., D. grandiporum Rud. og D. hispidum Abildg.) i Spi⸗ 

ſeroret, Maven og Tarmen, den ſidſtanforte Art ifær ſtadigt og 

i ſtor Mængde; en Monoſtoma (M. foljaceum Rud.) i Bughu⸗ 

len, en Ofioſtoma (0. sphærocephalum Rud.) i Tyktarmen. Des— 

uden har Abildgaard i Storens Tarmekanal opdaget en Het— 

teorm (Cucullanus Sturionis Abildg.), om hvilken endnu fags 

nes tilftræffelig Oplysning, for definitivt at anviſe den fin Plads. 

*) Almindeligt angives Gjellerne ſom denne Igles Findeſted, hvor jeg 

vel ogſaa har truffet den; dog langt hyppigere og konſtantere omkring 

Munden. 
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Sterleten (Acipenser ruthenus Linn.). 

Brandt og Ratzeburg angive endnu (Medic. Zool. II, 24), og 

uden i denne Anledning at yttre nogen Tvivl, at Sterleten forekom— 

mer i Sſterſoen ved Pillau, ſrjondt kun ſjeldent. Forholdt dette fig ſaa— 

ledes, faa vilde denne Art ikke være vor Fauna aldeles uvedkommende, 

og man vilde være berettiget til at vente, at den ſtundom maatte træffes 

ved Bornholm. Dog, den ovenciterede Angivelſe ſynes flæt ikke at frøtte 

fig til ſenere Erfaringer, men kun at have fin Kilde bos Wolff (Iehth. 

borus. p. 17), der gjæntages af Bloch. Sandſynligvis beroer den blot 

paa en Forværling af almindelige Sterunger med Sterleten, og 

vor Fauna vil ſaaledes næppe i den Retning modtage nogen Berigelſe. 

Den adſkilles imidlertid meget let fra vor almindelige Stor, om den vir— 

keligt ſkulde forekomme, ved 

de trinde Skjæggetraade, der ere forſynede med tydelige Side— 

traade eller Fryndſer, og ſom, naar de lægges tilbage, naa 

mundranden; ved Kjølen paa Snudens Underflade, der et 

par Gange afbrydes, hvorved tre vortelignende Fræmragnin— 

ger eller Benknuder dannes; ved Rygſkjoldene, der opnaa deres 

ſtorſte Zejde bageſt, og kun nedſkraane fræmefter; ved det 

ſtore Antal Sideſkjolde (60-65) og de meget ſmaa Bugſkjolde; 

ved Sudbeklædningen, ſom mellem Skjoldene blot beſtaar af 

tœtſtaaende ſmaa Kamplader o. ſ. v. 

Sterleten nager iøvrigt kun en Længde af to til tre Fod og en 

Vægt af omtrent femten Pund: 
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Den ſtumpfnudede Stor (Acipenser hospitus Kr.). 

Under denne midlertidige Bencvnelſe anfører jeg her en Form, der 

maaſke ter betragtes ſom en Artsforogelſe for vor Fauna, men ſom jeg hid— 

til kun kjender af et, idet kongelige Muſeum i Spiritus opbevaret, meget 

ſtort Hoved. Fiſken fangedes for omtrent et Aars Tid ſiden i det nord— 

lige Oreſund, og kun Hovedet falbedes mig af Prangeren (der ikke vidſte 

paa anden Maade at gjøre det i Penge), efterat den øvrige Fiſt var ud— 

ſtykket paa Fiſketorvet. Jeg har længe, om jeg faa maa udtrykke mig, 

kœmpet imod Friſtelſen til at betragte denne Form ſom en ny Art, og ftræbt, 

faa vidt ſom muligt, at forklare dens Afvigelſer ſom individuelle, eller ſom 

Folge af Alder. Men jeg har dog tilſidſt troet at maatte opgive Forſogene 

herpaa, og fræmlægger nu Reſultatet af min Underſogelſe til Andres 

nærmere Provelſe. 

Det omhandlede Hoved har til Gjallelaagets bageſte Rand en Længde 

af 16 ½ Tommer, hvilket for den hele Fife vilde give en Længde af 80 

Tommer eller over tre Alen. Højden over Nakken ubdajør otte Tommer 

eller paa det Nœrmeſte Halvdelen af Hovedets Længde. Hvad der førft 

tiltrokker fig Opmaerkſomhed, er Snudens Korthed tilligemed dens plumpe, 

brede og ſtumpe Form. Snudens Brede foran de forreſte Naſebore ſtem— 

mer ſardeles ner med Længden fra Snudeſpidſen til forreſte Nœſebor 

(fem Tommer), medens det ferſte Maal hos vor almindelige Ster plejer 

at ſtaa betydeligt tilbage for der ſidſte. Snudens Længde til Neſeboret 

indeholdes, ſom det angivne Maal vifer, mere end tre Gange i Hovedets 

Længde, medens den ellers plejer fjændeligt at overſtige en Trediedel af 

Hovedets Længde. Snudens Brede, hvor Skjeggetraadene ere anbragte 

(49 Linier), er tydeligt ſtorre end Afſtanden fra Snudeſpidſen til Skjæg— 

getraadene (43 Linier), medens ellers det modſatte Forhold plejer at finde 

Sted. Snuden vedbliver at vere bred lige til Enden, hvor den er meget 

ſtumpt afrundet. Skjcggetraadene ere temmelig Porte (deres Længde 27 

Linier eller henimod en Syvendedel af Hovedets Længde), meget Fjændeligt 

fladtrykkede med tilſkjorpede Siderande, hvær Rand forſynet med to Leng⸗ 
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derckker (en forreſte og en bageſte) af meget ſmaa, blad- eller kamagtige 

Frœmragninger. Dog, alle disſe Forhold lade fig maaſke udtyde ſom blotte 

Aldersforſkjeœlligheder, da Skjcggetraadene til Exempel hos ſterre Exempla— 

rer af vor almindelige Stor ſynes at viſe Tilnermelſe til den nysbeſkrevne 

Form. Hvad jeg derimod ikke vover at betragte ſom et Aldersmerke, er: 

at Snuden paa Underfladen aldeles favner en nøgen Kam langs 

Midten, og derimod til lidt foran Mundrammen er bekledt 

med en tyk, blød og glat Zud. Ogſaa viſe fig kun enkelte Spor 

til de ſmaa Knogleplader, der hos vor almindelige Ster beklede Kjolen; 

jeg har ikke kunnet bemerke mere end fire eller fem ſaadanne, og ogſaa 

disſe ere overflædte af, eller nedſenkede i, den nysomtalte tykke Hud. 

Skjondt Knogleſtjoldene paa Hovedets Overflade hos vor Stor ere bety; 

delig. individuel Afvexling underkaſtede med Henſyn til Form, faa holder 

denne Afværling fig dog, ſaavidt jeg har erfaret, indenfor ſaadanne Grend— 

fer, at man i det Hele taget kan gjænfjænde den ſamme Grundform. 

Her derimod ſynes disſe Grændfer mig ganſke at overſkrides. Det forreſte 

Rygſkjold ſender ingen Spids frem, for at optages i et Udſnit af Nakke— 

ſrjoldets bageſte Rand. Nakkeſkjoldets bageſte mangeſidede Del er ſerdeles 

fort og bred (neſten dobbelt faa bred ſom lang), den forreſte lancetdan 

nede Del meget lang (Lengdeforholdet mellem forreſte og bageſte Del 

omtrent ſom tre til to). Isſeſkjoldene ſtode ikke ſammen i Mid— 

ten, ligeſaalidt ſom de egentlige Pandeſkjolde, men ere i hele 

Længden vidt adſkilte fra hinanden ved en Rakke af tre temmelig ſtore, 

uregelmesſige og uſymmetriſke Skjolde. Isſeſkjoldene ſtaa betydeligt til— 

bage for Pandeſkjoldene i Sterrelſe (Longdeforholdet næppe ſom fire til 

fem, Bredeforholdet ſom tre til fire), og alle disſe Skjolde ere af en meget 

mere langſtrakt og (mal Form end hos vor almindelige Ster. Ogſaa 

Hovedets øvrige Skjolde og Skulderſkjoldene viſe en afvigende Form; hvad 

ligeledes er Tilfældet med Gjellelaagsſtykket, der ydermere afviger noget 

i Struktur, idet Straalerne paa dets Overflade have en forandret Ret: 

ning og ere meget finere”). 

Ligeſaalidt fom jeg har vovet at forene den ovenomhandlede Form 

med vor almindelige Ster, ligeſaalidt kan jeg bringe den ind under 

nogen anden af de hidtil befjændte Arter. Nermeſt maatte Tanken falde 

paa Parnell's bredſnudede Ster (Acipenser latirotris); men den 

) Nogle udmaalinger tilføjes endvidere til Sammenligning : Snudeſpidſens 

Frœmragning foran Mundens forreſte Rand 6“; Snudens Højde over 
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Afbildning, Narrell meddeler af ſamme Fiſks Hoved (Suppl. to the 

history of Brit. fish. II, 50 - 51), taler, efter min Formening, meget 

afgjorende mod dens Identitet med vor Form. Beſkrivelſen i det citerede 

Verk er af ſaadan Beſkaffenhed, at den aldeles ingen nærmere Oplys— 

ning her kan yde. 

Skjcggetraadene 31““; Hovedets Højde over Midten af Øjet 4/57"; 

Mundrammens Længde 2¾“; Mundrammens Brede 48“; ſtorſte 

Gjœnnemſnit af forreſte Nœſebor 8 /s“; ſtorſte Gjennemſnit af bageſte 

Neſebor 13½““; Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte 

Rand 7½½2“; Øjets Lengdegjonnemſnit 9½“; Øjets Hejdegjen— 

nemſnit 88“; Pandens Brede mellem Øjnene 5/8“; Afſtand fra 

Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade 3177; Afſtand fra 

Ojehulens bageſte Rand til Gjallehudens bageſte Rand 8 ¼ “. Neſe— 

borenes betydelige og Ojnenes ringe Storrelſe ſynes at fortjene | 

Opmeerkſomhed. : 



9 7 

783 

2 

XX. Kimarerne. 

Savmusflægten (Chimera Linn.). 

Legemet blottet ſaavel for Skjel ſom for Benffjolde, lang— 

ſtrakt, bagtil endende i en lang, tynd, neſten traaddannet Hale. 

Snuden, ſom underſtottes af tre fra Hjerneſkallen udgagende 

Brufkſtraaler, tilſpidſet, uden Endevedheeng, paa Underfladen gjen— 

nemboret af mange, i regelmasſige Reeker ſtillede Slimaabnin— 

ger. Ojnene meget ſtore, rettede mod Siderne. Munden, 

der er anbragt paa Hovedets Underflade temmelig langt bag Snu— 

deſpidſen, dannes foroven kun af Plougſkjcerbenet, da Overkjebe— 

og Mellemkjebeben ſavnes og Ganebenene ere rudimenteere. Iſtedetfor 

ſedvanlige Tænder findes i Overkjeben fire, i Underkjeben to ſtore 

Benplader. Fire Par Gjeller (det bageſte Par tilvoxet) og 

en ſtor Bigjeelle. Gjelleaabningerne ere ſmaa, Gjel— 

lerne tilvoxede med en ſtor Del af Randen indvendigt. Spor 

til Gjellelaag findes ſtjult under Huden. Gjelleſtraa— 

lerne talrige. Ingen Sprojtehuller. Af de to Rygfin— 

ner begynder den forſte tæt bag Hovedet, og dens forſte Straale 

er en meget ſtor Pigſtraale. Anden Rygfinne følger tæt bag 

forſte, og ftræffer fig til henimod Haleſpidſen, men er i hele Stræf- 
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ningen meget lav. Bryſtfinnerne ſerdeles ſtore; Bug fin— 

nerne paa Siderne af Gadboret. Svommeblere ſavnes. 

Leveren ſeerdeles ſtor. Tarmen fort, lige, indvendigt med 

Spiralklap. Hannerne adſkille fig fra Hunnerne ved færegne 

Berhæng paa Panden og ved Bugfinnerne. Parring finder 

Sten. Æggene ere meget ſtore, indhyllede i et hornagtigt 

Hylſter. 

120de Art. Den nordiſke Havmus (Ch. moustrosa 

Linn.). 

Hovedets Leng de indeholdes ſyv til henimod 

otte Gange i Totallengden. Ojet, hvis Lengde— 

gjeennemſnit udgjor omtrent en Trediedel af Hove— 

dets Længde, har en meget langſtrakt oval Form, 

fan at Dets Hojde ikke eller neppe nager ; af dets 

Længde. Snuden ſterktetilſpidſet. Forſte Rygfinne 

næften lige faa høj ſom lang; dens Pigſtraale lidt 

kortere end forſte bløde Straale, lige, paa den ba— 

geſte Flade fra Spidſen til henimod Midten forfy- 

net med to Rekker ſmaa Torne (omtrent tredive i 

hver Rekke). De to Rygfinner ligeſom forenede 

ved en lav Hudkam. Bryſtfinnernes Længde indehol— 

des kun omtrent fire Gange i Totallengden (hos 

Hannerne, hos Hunnerne henimod fem Gange). 

Farven ſterkt ſolvglindſende med brun Marmore— 

ring pan Siderne, et brunt Baand langs Rygfladen 

og brun Sidelinie. Ojnenes Pupille ravgul i det 

Gronagtige, med ftærf og ejendommelig Glands. 

Ole Worm i Bartholins Epist, medic. Centuria Ima Pag. 

373: Centrina. 

Ole Worm, Museum S. 273: Centrine. 

Th. Bartholin, de Unicornu S. 107: Centrina. 
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Lauerentzen, Museum regium, de piscibus n. 17: Centrine. 

Aſcanius, Icon, II, 6: Chimæra argentea. 

Muͤller, Prodr. n. 320: Chimæra monstrosa. 

Olavius, Skagens Beſkr. S. 160: Ch. monstrosa. 

Faber, i Tidsſkr. f. Naturv. V, 246: Ch. cristata. 

— die Fiſche Islands S. 41: Ch. monstrosa. 

— — — S. 45: Ch. cristata. 

Aſcanius tab XV (en Han). Bloch tab. CXXIV (Hunnen). Afbildninger. 

Blandt de ikke faa ganſke faa Afbildninger af denne Art for— 

tjæner, efter min Mening, Aſcanius's Fortrinet, og den ſynes 

mig i det Hele taget ret heldig, ſkjondt der viſtnok i det Enkelte 

kan efterviſes Fejl (ſaaledes er til Ex. Øjet for lidet). Det oven: 

ſtaaende Trœſnit er efter Aſcanius's Figur. 

Det er ene Faber, der her kunde give Anledning til Forvirring”), Wee 

idet han med nogen Overilelſe efter et Par tørrede Exemplarer (et jydſk Syvnonymien. 

og et norſk) har troet, at maatte opſtille en ny nordiſk Art. Men de 

Skjclne worker, han for denne fremſetter, ere ſaadanne, der blot ſkyldes 

til Fiſkens Torring, og ſom efter Bygningsforholdene nødvendigvis maa 

viſe fig hos ethvært utvivlſomt Exemplar af Ch. monstrosa, der, iſtedet— 

for at opbevares i Spiritus eller at udſtoppes, overlades til Vindens 

Paavirkning. Hans Artskjandemerke er næmlig følgende: „Snuden 

ſtump; en ſtor Kam langs Midten ad Hovedet mellem Øjnene og en 

mindre paa Ryggen og Halen; Mundlapperne ſtore.» — En Beſenderlig— 

hed hos Ruͤller maa dog endnu omtales. Han optager rigtigt Isgalte 

og Gul-Haa blandt denne Arts norffe Trivialbencvnelſer; men to Linier 

ovenfor fremſctter han det Spørgsmaal: „Jisgalte Str. S. 289. Guul— 

Haage P. N. N. 184 fig. quinam 2s, uagtet der dog ikke er den ringeſte 

*) Vel indeholder Worms Beffrivelfe et Par Angivelſer, der ikke ret pasſe 

paa Zapmuſen, men de ere dog ingenlunde af den Betydenhed, at 

de kunne foranledige nogen grundet Tvivl, og lade ſig viſtnok til— 

ſtrokkeligt forklare af den tørrede Tilſtand, hvori han erholdt Fiſrene. 

J Lauerentzens Beſkrivelſe omtales Zænderne paa en ganfte urig— 

tig Maade, fordi han næmlig, ved en Forblanding, optager, hvad 

Solger Jacobſen (Acta hafniensia V, 251) har anført om Ten— 

derne hos Middelhavets Centrina (Centrina vulgaris Cuv.). 

Danmarks Siffe, III. 50 
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Anledning til at betvivle, at den paapegede Artikel i Stroms Bog, lige— 

ſom Figuren i pontoppidans Norges Naturhiſtorie, høre til nœrve— 

værende Art. 

Allerede Worm, hvem de forſte paalidelige Bemerkninger 

om denne Fiſk ſtyldes“), anfører, at Skavboerne kalde den Havs 

mus“), og dette bekreftes af Ola vius“ “). Worms Me— 

) Markes maa dog, at Conrad Gesner omtrent hundrede Aar tid— 

sår) 

ligere har antydet denne Fiſk ſom danſk, og endog afbildet den. J 

hans fjærde Bog (Qriginal-Udgaven, Zürick, 1558) læfeg under Ar— 

fifelen Simia marina S. 105354 følgende: »Propius ad maris 

rubri Simiam accedit piscis, cujus iconem, qualem a Jo. 

Kentmanno accepi, hie exhibeo; qui etiam vulgo alicubi Si— 

mia marina vocatur, ein Meeraff: Ao enim nomine e Dania 

sibi allatum seribit. Pinnas tanquam volans extendit, ut 

pictura præ se fert & — quæ, cum ad sceleton facta sit, in 

vivo animali non omnia similiter se habere suspicamur. Ved 

Sceleton ferſtaar Gesner her den tørrede Fiſk. Afbildningen, ſom 

Artedi og Linné ikke ſynes at have kunnet udtyde, og altſaa ikke 

henviſe til, er forreſten fjændelig nok, i mine Tanker langt bedre, end 

den halvhundrede Aar ſenere af Cluſius meddelte, men ſparer na— 

turligvis iſer til, hvad Faber falder Chimera eristata. — Den 

her omtalte Kentmann, der har meddelt Gesner ikke faa Efter— 

retninger om Fiſke, var, ſom Gesner andenſteds angiver, medieus 

nobilissimus apud Misenos. 

Vel leſes i Worms Muſeum Gaffmus, men det er en af de ikke 

faa Trykfejl, hvoraf denne i Holland udkomne Bog vanſires. Rigtigt 

findes Navnet derimod angivet i Epist. med. 

Naar Pontoppidan (Atlas !, 655) blandt tvivlſomme Fiſke om— 

taler en Zavmus: „en liden, fort, lodden Fiſk, falder paa Nerre— 

Jyllands Kyfter , dog fjældenr; er det tydeligt nok, at nærværende 

Art ikke kan menes. Orerhovedet troer jeg ikke, at nogen Fift her 

antydes, men en Orm, Aphrodite aculeata Linn, ; thi denne gaar 

paa vore Kyſter under Navnet Mus med et eller andet Tillœg. 

Man har ſaaledes ſagt mig, at den ved Gilleleje kaldes gul Strand— 
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ning, at dette Navn bidrorer fra Fiſkens lange, tynde, muſeag— 

tige Hale, erholder Underſtottelſe ved analoge norſke Benævnelfer, 

So-Rotteog Haa-Mus. Müller angiver Hav-Kat ſom 

Artens danſke Navn; jeg vil ikke paaſtaa, at Müller her ganſke 

har fejlet, men kun, ot Navnet Havkat langt almindeligere tillegges 

en anden Fiſk, Anarrhichas Lupus Linn. (fe dette Skrifts I, 

370 *). Men det er ikke ufærvanligt, at vore Fiſkere opkalde 

fjælonere og dem mindre bekjeendte Fiſke med Navne, der egent— 

ligen tilkomme andre Arter. Saaledes har jeg hort Fiſkere fra 

Gilleleje betegne nærværende Fiſk med Benævnelfen Flyfiſk, 

der rettere tilkommer Callionymus Lyra; hvorimod de helſingorſke Fi— 

ffere, efter Faber, falde den Flyvehaj, Benevnelſer, der begge 

rimeligvis hidrøre fra de ſtore, vingeagtige Bryſtfinner. Endnu 

en danſk Benævnelfe angives af Aſcanius, næmlig Solv— 

haa; jeg kan ikke afgjore, om den virkeligt bruges et eller andet 

Sted pan vore Kyſter, eller kun maa betragtes ſom en ſelvgjort 

Overſcettelſe af Chimera argentea. Af de mange nerſke Navne 

ſtal jeg kun optage et, ſom ikke, ſaavidt jeg ved, træffes hus de 

norſke Fauniſter, nemlig Blankoje. Saaledes benævner man 

den ved Kriſtianſund, og ret betegnende, paa Grund af de meget 

ſtore, gronligt gule Øjne, der hos den levende eller nyligt fans 

gede Fiſk have en paafaldende ſtaerk Glands. 

Havmuſen ucdmarker fig ſaavel ved ſmukke og levende 

Farver ſom ved en uſcedvanlig og ejendommelig Form. Medens 

denne ſidſte indeholder Motivet for det linneiſke Artsnavn: mon— 

strosa, var det Derimod Farben, der beſtemte Aſcanius til at 

foreſlaa et nyt Artsnavn. 

mus; ved Nymindegab hedder den Ravmes (9: Ravmus), fordi 

den ikke fjældent opkaſtes blandt det ſaakaldte Rapſkarn o. f. v. 

*) J Lofoden har jeg derimod hort Fiſkerne bruge Navnet Zapkat 

for den. 

507 

Beſkrivelſe. 
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Farven er alleroverſt paa Myggen kaffebrun; dog ftræffer 

denne rene og dybe brune Farve fig kun ſom et temmelig ſmalt 

Baand langs med Rygfinnernes Rod. Siderne ere derimod ſkinnende 

ſolofarvede med en Marmorering af mangfoldige uregelmasſige 

brune Plotter og Bolgelinier. Bugen er af en mat hvid Farve, 

eller uden Metalglands. Sidelinien danner en ſmal brun Stribe. 

Hovedets overſte Flade brun med Spor til lyſere Marmorering, 

Siderne ſmudſigt ſolvfarvede, Snudens overſte Halvdel graaligt 

brun, den nederſte hvidgul i det Gulbrune. Hovedet viſer iov⸗ 

rigt adſtillige morke Striber, der folge Slimaabningernes Gang, 

og kunne betragtes ſom Fortſettelſer af Sidelinien. Hannens 

Pandevedheeng ovenpaa brunt, nedenunder gulagtigt. Bryſtfin— 

nerne pan Merfladen hvidgule, Roden noget ſolvglindſende og 

den overſte Rand med en ſmal brun Indfatning; paa Bagfladen 

helt olivenbrune. Omtrent det ſamme er Forholdet med Bug— 

finnerne. Ryg- og Gadborfinnerne lyſebrune med morkere Rand. 

Hannernes Generationsvedhaeng noget lyſt gulbrune med hvid 

Rod og hvide pan Inderſiden, hvor de berøre hinanden. Ojnenes 

Pupille ravgul, i det Gronlige, med en meget ſteerk, neſten ædel- 

ſtenagtig Glands; Hornhuden ſolvfarvet. Mundhulen ſvertet, 

dog Tungen gul. Ogſaa den Gjellehulen udkleedende Hud til— 

dels fværtet. 

Udmaalinger. 

Totallongde: A 33”; B 31% C 26 /%3 *) 

ſtorſte Højde (bag ferſte Rygfinne): A 42/17; B 3/8“; C 3%“; 

ſterſte Tykkelſe (noget foran ſtorſte Højde): A 2½“ “/; B 27%; 

Cc 8 08 

Højde over Nakken: A 38“; B 3½“; C 35%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjallelaagets bageſte Rand: A4 ½½ 7/3 

B 4½¼%¼; G 354075 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 4%“; B 35/65 C 3¼½%3 

A en Hun, B og C Hanner. 
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Snudeſpidſens Fremragning foran Mundſpalten: A 28“; B 28"; 

C 26" 

det opſpilede Gabs Højde: A 16“; B 14“; C 127; 

det opſpilede Gabs Brede: A 14“; B 14“ ; C 12%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Naſeborene: A 22½““; B 23%; 

89 20%; 

ſterſte Gjcnnemſnit af Neſeborene: A 3½ %% B 3/3 C 3%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: A 26“; 

B 23, % 2%; 

Ojets Lengdegjennemſnit: A 16“; B 1677; C 16 ½ “/ 3 

Øjets Hejdegjennemſnit: A 10¾8““; B 9,“ C9 ¾ 3 

Længden af Hannens Pandevedheng: B 8 ½““ ; C 8; 

Pandens Brede mellem Øjnene fortil: A 12“; B 11½%; 

O eee 

Afſtand fra Sjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 22“; 

5B 20%; C 18%3 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand: 

Ao B VS GERT) 5 

Gjalleſpaltens Gjcnnemſnit: A 15“; B 13“; C 17"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til ferſte Rygfinnes Begyndelſe: A 5”; 

B 4/12": C 4%“; 

forſte Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 3“; B 3½“/; C 3”; 

ferſte Rygfinnes ſtorſte Højde: A 3727; B 3¾““; C 3½“%/; 

Afſtand mellem forſte og anden Rygfinne: A 8 / ““; B 8½¼/⁰½3 

G 103 

anden Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 17“; B 16“; C 15%; 

anden Rygfinnes ſterſte Højde: A 9½//; B 9“; C 8”; 

anden Rygfinnes Afſtand fra Haleſpidſen: A 10“; B 97; C 4% 

Bryſtfinnernes Længde: A 6½½“; B 77/47; C 6%; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 20½““; B 22/7; C 18%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 10 ½“; B 9/87; 

C 9 i; 

Bugfinnernes Længde: A 3½“; B 3½ “/; C 3½ “/; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 14““; B 11½“/; C 11%); 

Bugfinnernes Brede i Enden: A 28 ; B 27%; C 26““; 

Gadborregionens Længde: A 6“; B 5%; C 6; 
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Ufftand fra Gadboret til Gadborfinnens Begyndelſe: A8“; B8 ½“¾3 

1%; d 

Gadborfinnené Længdeftræfning: A 107; B 10”; C 8”; 

Gadborfinnens ſterſte Højde: A 6'7; B 6“; C 57; 

Gadborfinnens Afſtand fra Haleſpidſen: A 5¼8“/; B 2/8“; C 2“. 

Hovedet, bois Lengde indeholdes ſyv til henimed 7½¼ 

Gange i Totallaengden, er ſammentrylkket, eller af kjeendeligt ſtorre 

Højde end Tykkelſe, kilcagtigt tilffjærpet fraemefter, med Isſen og 

Underfladen noget hvalvede eller bredt afrundede, iſer den ſidſte; 

ſet fra Siden nærmer dets Omrids fig temmelig meget til en 

Triangel. Snuden danner en meget ftærf Zræmragning ; Afſtanden 

fra dens Spidſe til Ojehulens forreſte Rand udgjor neſten Halv— 

delen af Hovedets Længde; Snudeſpidſens Afſtand fra Mundſpalten 

overgaar kjcndeligt Hovedets halve Lengde. Den er ſterkt ſam— 

mentrykket, med temmelig regelmasſigt triangulcert Profil“), den 

overſte Flade neſten forſvindende, eller dog afrundet tagformig, den 

nederſte betydeligt bredere. Næeſeborene ligge paa Hovedets Un— 

derflade, tæt op til Munden, og ere ligeſom inddragne i Mund— 

regionen, idet de for en ſtor Del bedekkes af Overlceben. Det 

forreſte Par“), ſom ſtode tet op til hinanden i Legemets 

Middellinie, eller kun adſtilles ved en Hudveg, ere temmelig ſtore, 

af oval Form med ſtorre Højde end Lengdegjannemſnit. De 

bageſte Næfebore, ſom ligge lidt længere tilbage, og noget mere 

indad, ſtaa tilbage for de forreſte i Storrelſe, og have et temme— 

lig kredsdannet Omrids. Munden, ſom ligger ganſte paa Ho— 

vedets Underflade, omtrent under Øjets forreſte Rand, er lun 

lille, men noget tryneagtigt fremragende, omgiven af ſtore Leber 

*) Underfladen ſtiger dog op med ſterkere Skraaning end den, hvormed 

Overfladen ſtiger ned. 

) Egentligen gives hos denne Fife ikke to Par Neſebore, efterdi den 

Brufſkplade, der ſkulde tjene til Adſkillelſe mellem forreſte og bageſte 

Na ſebor, ikke er faſtvoxet bagtil, men ligeſom hos Hajerne fri. 
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eller hudagtige Lapper. Fortil adſkilles den fra de forreſte Ne— 

ſebore ved en tyk, kjodagtig Svulſt; den brede Overlebe ind— 

ſlutter den paa Siderne, men nager fortil kun til de forreſte Ne ſebo⸗ 

res ydre Rand, og adſkilles ſaaledes i Midten ved en vid Kloft, 

eller deles i to ſtore Flige. Underleben udvider fig ftærtt 
mod Siderne, hvor den ſtoder ſammen med Overleben, og i For— 

ening med denne Danner en ſtor, af Bruſk underſtottet Fold; paa 

den indre Flade viſe Leberne fig for en Del ſortfarvede. Iſtedetfor 

Tænder af ſedvanlig Beſkaffenhed findes foran i Munden nogle faa, 

meget ſtore, ſkraat freemadliggende Benplader (fire i Overkjceben, to i 

Underkjeeben), af en temmelig mork, blaaligtgraa Farve, hvilke, 

Lebernes Storrelſe uagtet, dog rage noget. fræm, eller ligeſom 

freemſtille Hugtcender. Disſe Tandplader findes itke, ſaaledes ſom 

ſedvanligt, faſtvoxede til de tandbeerende Knoglers Rand, men 

hvile for endel paa disſes indre Flade, til hvilken de ere ligeſom faſt— 

limede. De to mellemſte Tandplader i Overkjaben, ſom ſtode tet op 

til hinanden, ere de mindſte (omtrent fer Linier lange og tre Linier 

brede hos det underſogte Individ), fraemſtillende hvær en lidt ffjæv 

og ikke ganſke regelmæsfig Firkant med dobbelt faa ſtor Lengde ſom 

Brede. Disſe Flader viſe fig fremdeles noget krummede, hvor— 

ved de fan Lighed med en Gnavers Fortender, faa meget haller, 

ſom Sfjæreranden er noget meiſelagtigt tilſkjcerpet. Skjcreran— 

den er endvidere ligeſom ſaugtandet eller delt i fer Smaaten— 

der, og paa hele Pladens forreſte Flade ligeſom paa en Del 

af den bageſte kan man forfolge disſe, ſaa at Tandpladen lige— 

ſom ſynes opſtaaet ved Sammenvoxning af fer lange, men meget 

tynde Tender. Bagpaa viſer denne Plade ovenfor Tilffjærpnins 

gen en ſolid Bekleedning, forſynet med omtrent en halv Snes 

(ni) halvmaanedannede Tvarſtriber, der maaſke antyde den grade— 

viſe Vært, Det andet Par Tandplader i Overkjaben ligger ikke 

blot udenfor eller paa Siderne af forſte Par, men. tildels under 

dette, ſaa at det i nogen Undftræfning bevæffeg deraf. Det er 

kun ubetydeligt længer men meget bredere end forſte (omtrent 
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ſyv Linier langt og fer Linjer bredt), af Triangelform (ſtjondt 

juſt ikke ganſte regelmesſig), med den frie Rand tilſtjcerpet og 

noget ſaugtandet. Ogſaa her kan ſpores ligeſom en Sammen⸗ 

vorning af flere Tender, ſtjondt ikke faa tydeligt, at Tallet med 

fuldkommen Nojagtighed kan angives: det vil imidlertid belobe ſig 

til omtrent et Duſin. Underkjabens Tandplader overgaa atter 

det ſidſtomtalte Par noget i Storrelſe (Længden omtrent fyv Linier, 

Breve neeſten ni), og ere af en uregelmasſigt firkantet Form, eller 

nøjagtigere femkantede, idet den forreſte Rand ved en Fremſpring— 

ning omtrent paa Midten deles i to Afdelinger, af hvilke den 

forreſte-inderſte er ret kjendeligt indbojet. Hvad Pladens Vink— 

ler angaar, da er den inderſte-forreſte og den yderſte-bageſte ſpidſe 

(den ſidſte dog ner en Ret), de øvrige Vinkler ſtumpe (den in— 

derſte-bageſte dog kun livet ſtorre end en Ret). Pladens ydre 

Flade er temmelig ftærft hvælvet eller udbojet paatvars; den indre 

derimod er konkav, dog ſaaledes, at en ſteerk og bred Svulſt (omtrent 

2 Linier bred) hæver fig i næften hele Leengden (den ophører 1¼ ““ 

fra dens forreſte Rand) omtrent midt paa Pladen. Hvor Under— 

fjæbeng to Tandplader ſtode op mod hinanden, freembyde de ikke 

en ſimpel ſkarp Rand (ſaaledes ſom udefter) men en lang, ſmal, 

noget udhulet Flade, faa at der ligeſom opſtaar en Kanal mellem 

dem. Deres forreſte tilſtjcerpede Rand favner ikke Ujcvnheder, og 

ogſaa deres Overflade viſer, rigtignok tildels meget utydelige, 

Spor til en Sammenſmalltning af fjorten til femten Tender (ret 

tydelige viſe de fig paa Pladens pderſte Halvdel eller Trediedel). 

Havmuſens Tandplader beſidde en ilke ringe Haardhed paa Grund 

af det emailagtige Lag), ſom beflæder dem; men den indre, 

) En egentlig Email findes ikke her; jeg kalder kun Laget ſaaledes, 

med Henſyn til dets ſterre Glands og Haardhed, hvilken dog kun af— 

henger af en ſterkere Kalkafſctning mod Yderfladerne end i Mid— 

ten af Tænderne. Med en ikke meget ſterk Lupe kan endnu den 

loſe, ſoamp- eller nætagtige Bygning iagttages paa Tendernes for— 



793 

mellem de haarde Merplader liggende, Tandſubſtants er af en 

meget ſvampet og los Bygning, ſom endog for det blotte Øje viſer 

fig ret tydeligt, og paa hvilken fælv Neglen let gjør Indtryk. 

Den gultfarvede Tunge er forholdsvis meget ſtor, ftærft adſtilt 

fra Underkjceben, flad, bred, fremefter tilſpidſet dog med bredt 

afrundet Ende, blød, paa Overfladen tet bedakket med ſtore, 

meget iojnefaldende Vorter eller Papiller. Øjet er meget ſtort, 

idet dets Leengdegjannemſnit udgjor en Trediedel af Hovedets 

Længde. Det er anbragt højt oppe, efterſom dets overſte Rand neer— 

mer fig Pandefladen, og Afſtanden fra dets nederſte Rand til 

Hovedets Underflade noget overgaar dets Længdegjænnemfnit; til 

lige er det anbragt langt tilbage, idet dets Afſtand fra Nakken er 

meget mindre end dets Lengdegjennemſnit, og mere end to Gange 

overgages af Snudens Lengde til Øjets forreſte Rand. Dets Form 

er meget langſtrakt oval eller næften elliptiſk; Hojdegjaennemſnitet 

udgjør kun lidet mere end Halvdelen af Leengdegjennemſnitet, eller 

nager dog ikke 7 af dette. Til Ojelaag viſer fig intet Spor. 

Isſen ſtiger ned fra Nakken med ringe Skraaning; Panden er 

mellem Øjnene noget hvælvet paatvers; dens Brede omtrent lig 

med ä af Øjets Længvdegjænnemfnit. Paa Grendſen mellem 

Pande og Snude, eller omtrent over Ojnenes forreſte Rand, er 

hos Hannerne faſtet et færeget, bevægeligt, kolledannet, noget 

fremadkrummet Redſkab. Dette beſtaar af en kort, fladtrykket, 

ſpvagtkrummet Stilk eller Rod, ſom i Enden bærer en halvpkugle— 

reſte Flade, hvorimod denne nogle Steder paa den bageſte Flade ikke 

kan erkjenndes. Det er paa disſe Steder, at Tandſubſtanſen ſynes at 

have naaet fin ſtorſte Tethed og Haardhed. — Owen har i fin 

Odontography tab. 28 afbildet Havmuſens Tandplader; dog fore— 

kommer denne Afbildning mig endnu at lade adſkilligt tilbage at enſke. 

Paa tab. 29 i ſamme Verk frœmſtilles ſaavel Tver- ſom Lengdegjen— 

nemſnit forſterrede, for at oplyſe den finere Bygning af Havmuſens 

Tender. 
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dannet Svulſt (ovenpaa flad, nedenunder udbuet). Længden af 

dette Redſtab er omtrent lig med Halvdelen af Ojets Lengde— 

gjennemſnit, og overgaar lidt /s af Snudens Længde, Roden 

overalt glat, Halvkuglen paa den overſte eller bageſte Flade glat, 

paa den nederſte eller forreſte udbuede tæt væbnet med et betydeligt 

Antal forholdsvis ſtere, meget ſpidſe, tilbagekrummede Torne: eller 

Tender (de ligne i Form og Üdſeende ganſte almindelige Fiſtke— 

tender). Dette aldeles bruſkagtige Redſtab artikulerer med Hjer— 

neſkallen; dets Bevegelſe ſynes neermeſt indſkreenket til at reiſes 

i Vejret og at lægges ned i en egen dertil beſtemt dyb Grube 

pan Snudens Overflade. Dets Beſtemmelſe er aldeles ubeljendt, 

thi at ville antage det for et Vaaben, ſom Nogle ere tilbøjelige 

til, ſynes mig aldeles urimeligt; ſnarere ſtaar det i Forbindelſe 

med Forplantningen (maaſke ſom faſtholdende, maaſke ſom exeite— 

rende Redſtab?). Hovedets Overflade viſer adſtillige freemra— 

gende, bruntfarvede Linier, der kunne betragtes ſom Fortfættelfer 

af Sidelinien, eller ſtaa i Forbindelſe med denne. Hvor Side— 

linien nager Hovedet, deler den ſig, ſom ſedvanligt, i to Grene, 

af hvilke den ene ſtiger ned, for at boje ſig neden om Ojehulen, 

den anden Derimod ſtiger i Vejret, men ſnart igjæn tvedeles for 

at ſende en Gren til Nakken, en anden under næften en ret Vinkel 

med den forſte hen over Øjet. Men her man merkes, ar tæt foran 

den Strakning af den opſtigende Gren, der gaar foran dens Tve— 

deling, iagttages en Ræffe af otte ſtore, kredsrunde, meget iojne— 
faldende Slimaabninger. Den mod Nakken opſtigende Gren bøjer 

ſig lidt tilbage, og danner med Grenen fra Hovedets anden Side 
en lige bagud frœmſpringende ſpids Vinkel, fra hvis Toppunkt en 

Forlengelſe eller Linie udgaar henimod Rygfinnen, men dog kun 
nager henimod halvvejs hen til denne; foran Vinkelens Aabning viſe 

fig pan Nakkefladen to ovale, lyſe, lidt fordybede, fortil konverge— 

rende Platter (eller flade Gruber), hvis Betydning er mig ube— 
fjændt. Den over Øjet henlobende Gren konvergerer med den 
fra Hovedets modſatte Side indtil lidt foran den forreſte Oje 
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rand, hvor den gjør en lille Udbugtning, men begynder derneſt 

atter at konvergere lige til Snudeſpidſen, hvor den moder og 

forener ſig med den under Ojet henſendte Hovedgren. Udenfor 

den nys omtalte Udbugtning foran Øjet viſer fig en tæt ſammen— 

ſtillet Gruppe af omtrent en Snes mindre Slimaabninger. Den 

under Øjet gaaende Gren, ſom langs fin nederſte Rand ledſages 

af nogle Slimaabninger, udſender, efter at have naaget Ojets 

nederſte Rand, to Bigrene, fortſetter derpaa fit Lob neſten pas 

rallelt med Øjets nederſte Rand, danner, efter at være kommen 

et Stykke foran Ojet, en ſtor nedadſtigende Dobbeltkrumning (lige— 

ſom et omvendt 8), og ſtiger derpag atter noget opad, for, ſom 

omtalt, at danne Forening med den over Øjet lobende Gren. 

Begge disſe Grene antage i Slutningen af deres Lob, eller paa 

Snuden, en markelig Forandring, idet de fra fremſpringende 

Linier blive til ſmalle Kanaler, hvilke i ringe indbyrdes Afſtand 

danne temmelig ſtore Udvidelſer (Slimudforingsaabninger), tret— 

ten i Tallet, af en ſeregen kantet Form; paa Snudens Under— 

flade fræmbringer en lidt tilbagebojet Tværlinie med en ſtor Udvidelſe 

paa Midten en Forening mellem Kanalerne paa Snudens højre og 

vænftre Side. Af de to ovennævnte Bigrene løber den ene i Retningen 

ned og lidt bag, men forſvinder mod Hovedets Underflade; den for— 

reſte er rettet nedad og lidt fræmefter og tvekloftes ſnart; foran den 

førte Strekning af Grenen, der gaar forud for Kloftningen, viſer 

ſig en Gruppe af en halv Snes kredsrunde Slimaabninger. Den 

bageſte af Kviſtene gaar ned mod Mundens bageſte Rand, men 

ſorſvinder inden den nager denne; den forreſte er rettet fræmad 

og tillige lidt nedefter, forvandles neſten lige fra Begyndelſen 

til en Kanal (ligeſom de ovenfor omtalte) med et Antal kantede 

Udvidelſer (en halv Snes), nager hen til Snudens Underflade 

omtrent midt imellem Snudeſpidſen og Mundens forreſte Rand, 

og ſtoder der ſammen med den tilſvarende Kanal fra Hovedets 

modſatte Side; ved en Tværfanal med ni Udvidelfer forbindes 

ſremdeles disſe Kanaler indbyrdes; denne Tvaerkanal ligger 
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nær Naſeborene, og bøjes lige foran disſe fræm til en ret 

Vinkel; ved en lille Længdefanal ſtaa de endvidere fortil i For— 

bindelſe med den mod Snudeſpidſen liggende, ovenfor omtalte, 

Tværfanal for Ojegrenenes Forening. Paa en ſtor Strakning 

af Snuden, beliggende omtrent midt imellem Ojet og Snudeſpid— 

ſen, antager Huden et ganſke ſereget ÜUdſeende, idet den danner 

et fint Net af utallige ſmaa uregelmæsfige Maſker, hvilke Maſker 

rage ftærft og tydeligt freem over den øvrige Hud, eller have op— 

hojede Rande. Hvad Betydningen heraf kan være, har jeg ins 

gen Foreſtilling om. Snudens underſte Flade viſer et meget ſtort 

Antal fine Slimaabninger (ligeſom Knappenaalsſtik), af hvilke, 

ligeſom af de ſtorre, et ſtort Kvantum klar, geleagtig Slim kan ud— 

prœsſes, endog efter at Fiſten længe har været opbevaret i Spiritus. 

Gjelleſpalterne aabne fig ikke her, efter Scedvane, pan Hovedets 

Sider men pan dets Underflade; dog ſtjere de fig heller ikke ind i 

denne fræmefter, men viſe fig ſom Tverſpalter; de ere ſmaa, og 

adſtilles indbyrdes fra hinanden ved en meget bred Sfillevæg. Paa 

Grund af Gjællefpalterneg ringe Storrelſe kunne Gjællerne ikke 

nærmere underſoges uden efter Disſektion. De viſe fig af en 

anden Beſtaffenhed end hos Fiſkene i Almindelighed, ikke blot for 

ſaavidt, at de ere faſtvoxede (bagtil til Gjellelaagets indre Flade 

og Skulderhuden, fortil til den Skilleveg, ſom adſkiller de to Gjel— 

lehuler), men ogſaa i den Henſeende, at de ikke ere kloftede til 

frie og afſondrede Gjelleblade; Bladene ere derimod med deres 

ene Rand faſtvoxede til en ſtor Hududvidelſe (altſaa omtrent af 

Beſtaffenhed ſom Bigjellens Blade), ſom udgaar fra Gjælle- 

buen, og de beflæde begge dennes Flader, eller danne to Rekker, og 

rage med deres yderſte Spidſer lidt frem over Hudpladen, hvor— 

ved en lille Fryndſerand dannes. Den fjerde eller bageſte Gjelle 

er kun en halv Gjelle, det vil ſige, den viſer kun en Rakke 

Blade, nemlig paa den ſorreſte Flade. Foran den ſtore Hud— 
plade bærer hoer Gjellebue en rudimenter Plade eller en ſmal, 

halvmaanedannet Hudfold. Gjallebuernes konkave eller mod 
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Mundhulen vendte Side fører to Rakker Torne eller tilſpidſede 

Bruſklegemer, undtagen fjerde Gjællepar, ſom kun har den ydre 

Raekke; hver Ræffe beſtaar af omtrent en halv Snes Torne; 

ffjøndt temmelig blode for Folelſen viſe disſe fig dog under Lupen 

væbnede med adſtillige Smaaſpidſer. Bigjellen indtager en 

meget betydelig Udftræfning, og beſtaar af over 40 Blade. Gjel— 

lehuden indeſlutter 25 Gjelleſtraaler, der udvendigt flet ikke 

viſe ſig, og indvendigt kun falde lidt i Ojnene, da de for en ſtor 

Del bedeekkes af Bigjeellen. De ere i det Hele taget af en meget 

langſtrakt og iynd Form, i Enden tilſpidſede og noget krummede, 

tildels ogſaa bolgeagtigt bøjede. 

Kroppen indtil Gadboret temmelig høj, ſammentrykket, med 

noget tagformigt tilffjærpet Ryg og med bredt afrundet Bug. 

Halen, der omtvent, eller dog næften, har det øvrige Legemes 

dobbelte Længde, aftager bag Gadboret ſtrax meget kjende— 

ligt i Hojde, og vedbliver fraemdeles at aftage, indtil den tilſidſt 

bliver neſten traadagtig; den er ſteerkt ſammentrykket, underneden 

flad indtil Gadborfinnens Begyndelſe. Forſte Rygfinne, 

ſom begynder nær bag Nakken (hos et Exemplar af almindelig 

Storrelſe iffe en Tomme fra Nakkeliniens Vinkelſpidſe), har Tri— 

angelform med kun lidt ſtorre Fojde end Længde (Forholdet om— 

trent ſom 7 til 6); Hojden overgaar lidt Kroppens ſtorſte Højde, 

og er omtrent lig med Hovedets Længde. Deng forſte Straale er en 

meget ſterk og ſtor, ſpids, neſten aldeles lige Pigſtraale af trianguleert 

Gjeennemſnit, hvis forreſte Rand danner en fkarpt freemtredende 

Kjol, og hvis to bageſte Rande i omtrent den halve Længve (0: fra 

Spidſen til Midten) ere væbnede med et Antal ſmaa, med Spid— 

ſerne nedadrettede Saugtender (omtrent tredive paa hver Rand); 

paa hvær Side viſer Pigſtraalen en ophojet Leengdeſtribe langs Mid— 

ten. Den forſte blode Straale overgaar altid, ſaavidt min Er 

faring ftræffer fig, Pigſtraalen lidt i Længde, og rager altſaa fræm over 

denne; de følgende aftage gradevis i Længde, faa at den ſidſte 

næppe har den forſtes halve Længde. Jeg har talt ſexten blode 
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Straaler, hvilke ere mere eller mindre kloftede, de to ſidſte ifær 

i en ſterk Grad. Efter Straalernes Ophør fortfættes endnu 

Bindehuden i en ſtor Strakning, og derneſt viſer fig en lav Hud— 

kam, der ligeſom forbinder de to Rygfinner, og ſom gjer det no— 

get vanſkeligt eller vilkaarligt, at faftfætte den forſtes Grendſe. 

Anden Rygfinne indtager en meget betydelig Længveftræfning 

(ſtorre end den halve Totallcengde), men er i hele denne Strak— 

ning meget lav (dens ſtorſte Hojde indeholdes omtrent fem Gange 

i forſte Rygfinnes ſtorſte Højde). Inden den ophorer, bliver den 

ſerdeles lav, eller forſpinder ligeſom gradevis. Efter at have 

gjennemlobet over 7; eller henimod ¼ af fin Lengde, viſer den 

et dybt men ſmalt Indſnit, hvorved den ligeſom deles i to Fin— 

ner. Dens Straaler ere for fine, til at deres Antal med nogen 

Nojagtighed kan angives. Bryſtfinnerne, ſom udmeerke ſig 

ved en ſerdeles betydelig Storrelſe (deres Lengde udgjor omtrent 

eller henimod ¼ af Totallængden), have langſtrakt Triangelform, 

og ere bagtil tilſpidſede, paa den indre Side udvidede og afrun— 

dede. Straalerne meget fine og talrige. De ere tilheeftede mod 

Grendſen af Fiſtens Bugflade, udbrede fig vandret under denne, 

og bevæges omtrent i Retning med Kroppens Længde (eller i al 

Fald ikke op og ned). Bugfinnerne ere anbragte omtrent i 

Enden af Totallengdens forſte Trediedel; de have omtrent Bryſt— 

finnernes halve Længde, og ere af en uregelmasſigt firkantet Form, 

meget udvidede bagtil (deres Brede bagtil mere end dobbelt faa ſtor 

ſom ved Roden), i Enden afſkaarne. Straalernes Beſkaffenhed ſom 

hos de foregagende Finner. Foran Bugfinnernes Rod dannes hos 

Hannerne paa hvær Side ved en Fold af Huden en temmelig 

Dyb Dudfæf, hvori et færeget (hos ingen andre Fiſke forekommende) 

Redſtab ſtjules. Dette, ſom artikulerer med Bakkenets ferreſte— 

inderſte Vinkel, og hvis Længde omtrent udgjor 1/4 af Bugfinner— 

nes Lengde, har Kolleform eller rettere en fort Aareform, idet 

det ved Roden er ſmallere og noget trindt, i Enden derimod 

bliver fladtryffet og bredt; det dannes af en med Hud overs 
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trukken Bruſkplade, hvis bageſte Rand har et temmelig ſtort, halv— 

maanedannet Udfnit (ſom dog udfyldes af en Hud), og langs 

hvis inderſte Rand fer til otte eller ni ſmaa, noget krumme, frem— 

adrettede Torne ere anbragte. Dette Redſkab, ſom rimeligvis 

tjener til at faſtholde Hunnen under Parringen, har de beve— 

gende Muſtler feſtede paa den øvre Flade. Skjondt Tornene i 

Regelen kun ſynes at danne en Rakke, treffer man dog ſtundom 

en eller to Torne udenfor Ræffen, eller ligeſom dannende en Birakke. 

Ovenover Bugfinnerne pan deres indre Side findes fremdeles hos 

Hannerne et langt ſmalt Redſtab anbragt, der overgaar Bugfin— 

nerne noget i Længde. Dette Redſkab, hvis Rod (der omtrent 

udgjor 1/3 af dets Længde) viſer fig lidt opſvulmet og kjodrig, 

deler fig i tre tynde Grene eller Spidſer, af neſten lige Leengde 

men ulige Tykkelſe og Beſtaffenhed; den underſte er den tyndeſte, 

kun forſynet med et meget tyndt Hudovertrak, forreſten ganſke 

knogleagtig; mod Enden tilſpidſes den lidt, og dens Overflade er 

glat og ubevæbnet; men, naar den nærmere underſoges paa den 

op⸗ og indadvendte Side (a: den Side, der vender mod de andre 

Grene), vil man bemerke en meget fin men dyb Fure, eller rettere 

Kanal, i hele dens Lengde lige fra Rod til Spidſe, og denne Gren ſynes 

at være ligeſom et ſammenrullet Bruſkblad. Den ſkilles iovrigt fra de 

to andre Grene ved et dybt Indſnit, ſom fortſcttes op ad Red— 

ſtabets Rod lige til dets Üdſpring. De to andre Grene, af hvilke 

den ene kan kaldes den overſte, den anden den inderſte-mellemſte, 

ere ikke indbyrdes adſtilte af nogen Kloft ved Roden, og ligne hin— 

anden deri, at de begge mod Enden blive bredere, at de ere ind— 

hyllede i en tyk Hud, og at de pan en ſtor Del af deres Overs 

flade ere væbnede med en utallig Mængde ſmaa, med Spidſerne 

fræmadrættede Torne. Men de adſkille ſigderimod indbyrdes derved, at 

den overſte i fin hele Lengde paa den ned- og indadvendte Side vis 

ſer en meget ſmal men dyb Kanal, og derfor er dannet af en 

ſammenbojet, i Enden lige afſkaaren Bruſkplade, medens den in— 

derſte-mellemſte Gren favner Kanal, og naar den beflædende Hud 
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er bortfjærnet, viſer fig ſom en ſimpel, trind, i Enden tilſpidſet 

Bruſkſpids. Mod Roden paa den indre, eller mod Gadboret 

rettede, Side viſer Redſkabet en lille oval Aabning, der, naar den 

opſtjceres, ſes at danne en temmelig vid Kanal, hvilfen ſtaar i For— 

bindelſe med Bughulen, ligeſom med den ovenfor omtalte Fure 

eller Kanal langs ſelve Redſkabet. Tæt op til det temmelig ſtore 

og kredsrunde Gadbors bageſte Rand viſer ſig hos Hannerne 

et lille polſedannet, mod Enden noget tilſpidſet Redſkab, hvis tre 

Sider ere frie, den fjærde (forreſte) faſtvexet til Bugen, og ſom 

i Enden er forſynet med en Aabning. Hos begge Kjon findes 

tæt op mod Gaͤdborets bageſte Rand paa hver Side en lille 

Aabning, ſom fører ind til Bughulen. Hos Hunnerne, 

der favne alle ydre Vedhæng, viſer fig tæt bag Gadboret mellem 

Bugfinnernes Rod en temmelig ſtor, triangulcer Fræmragning 

(hver af den ligeſidede Triangels Sider holder omtrent ni Linier 

eller lidt mere), der indeſluttes af tre ſtore, kjodaztige Læber. For— 

reſt i denne Triangel, eller i dens Toppunkt, ſes en lille Aa b— 

ning, der fører ind til et blaredannet Redſkab, og foran hvilken 

en meget lille Hudkam (Klitoris?) rager freem. Langs begge 

Siderne af Triangelen lige til dens bageſte Vinkler ftræffe de 

ſtore Aabninger for Kjonsdelene fig i ſtraa Retning, bagtil diver— 

gerende. Foran Midten af Triangelens bageſte Side viſer ſig 

atter en lille Aabning, der forer ind til en temmelig ſtor, mellem 

og bag Aggegangene liggende Hudſcek (Urinbleren). Hos 
Hannerne er Halen bag Gadboret flad underneden, eller endog 

lidt udhulet; hos Hunnen derimod viſer ſig noget bag Kjons— 

aabningerne (omtrent halvanden Tomme) en langſtrakt-egdannet, 

to Tommer lang Ovhojning, hvilken ved en meget dyb Fure er 

tvekloftet i hele Lengden. Bag denne Ophojning (bos Hans 

nerne paa det tilſvarende Sted) fræmtræder en flad Hudſom, der 

gradevis tiltager bande i Brede og Højde, og ſom har en ilke 
ubetydelig Lengdeſtrakning (omtrent fire Tommer). Forſt efter 
den kommer Gadborfinnen tilſyne, der er dobbelt, eller beſtaar 
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af to beſtemt betegnede Dele: en forreſte meget fort, men forbolds— 

vis temmelig bøj og tilſpidſet Lap; og derpaa den egentlige Gad— 

borfinne, der ſvarer til anden Ryafinnes bageſte Afdeling, men 

dog er noget lavere, hvorimod den nager længere ud mod Hale— 

ſpidſen!). En Sidelinie, ſom Fertſettelſe af de evenfor paa 

Hovedet b ſtrevne Linier, løber t den allerſtorſte Strekning nærmere 

Ryg⸗ end Buglinien, gjør, ifær i Begyndelſen, nogle ſmaa Bol— 

gebojninger, og fræmtræver ſaaledes ophøjet, at den kan føles 

eller forfølges med Fingeren. Lidt bag Begyndelſen af anden 

Rygfinnes bageſte Afdeling drejer den fig pludſeligt ned ad, og 

følger i en Stræfning Siderne af Haleſpidſens Underflade, men 

forfvinder derpaa ganſte. 

Hjertets Forkammer er forholdsvis temmelig ftort, men 

med tynde Vegge, fladtrykket, uregelmæsfigt firkantet. Scelve Hjær- 

tet lille (dets ftørfte Gjænnemfnit omtrent fem Linier), fræmftillende 

en treſidet Pyramide. Arterieſvulſten med kun ſvagt Mu— 

ffellag og kun meget ſvagt udviklede Klapper (neſten blotte Ryn— 

ker eller Kjodvorter) i to Ræffer; i den Hjertet nærmefte Ræffe 

har jeg truet at kunne ffjælne tre, i den forreſte fire Klap— 

per. Bughulens Lengde udgjer henimod en Fjerdedel af To— 

tallengden (omtrent for Tommer hos et Exemplar af 26 Tom— 

mer); den har et noget perlemoderagtigt Overtrak, der dog hiſt 

*) Hvis man maatte eonſke hos nærværende Fiſk at gjænfinde den Ze— 

terocerci, der viſer fig hos Stererne og Hajerne, kunde maaſke dette 

opnaaes ſaaledes: anden Rygfinnes bageſte Afdeling bliver at betragte 

ſom en Del af Halefinnens øverfte Flig; Gadborfinnens forreſte korte 

og ſpidſe Del bliver den nederſte Haleflig; den langſtrakte og lave 

Del af ſamme Finne kalde vi derimod den everſte Halefligs nederſte 

Part. Gadborfinnen forfvinder paa denne Maade, men man kan 

enten bjælpe fig, ved at udtyde den ovenomtalte Hudkam foran Gads 

borfinnen ſom dens Rudiment, eller erindre om, at endel Hafer favne 

Gadborfinne. At Haleſpidſen er nøgen, er et Forhold, ſom gſenfindes 

hos en Slegt af Storfamilien (Scaphirhyneus) og hos mange Rokker. 

Danmarks Siffe, III. 51 

Indre Byg— 
ning. 
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og her, ifær mod Roggen, er ſmudſet eller viſer morke Skjolder. 

Leveren, ſom indtager hele Bughulens Lengde og ganſke om— 

giver Tarmekanalen*), er gjærne af en lys ſtidengul Farve; 

den beſtaar af en ſtor, bagtil kloftet hojre Lap og en meget min— 

, bredt afrundet eller næften afſkaaren, venſtre Lap“). Gal 

NAME temmelig lille (fun omtrent / Tomme lang), rund— 

agtig, morktfarvet, med tykke Vægge, beliggende ved den højre Lever— 

lap, langt fremme under Tarmekanalen. Galdegangen, der er 

lang (omtrent to Tommer) og af Farve ſom Galdeblerren, aabner 

fig i Tarmekanalen for Enden af den forſte Fjerdedel af dennes 

Længde. Den ſortebrune Milt, ſom ligger langs med Tarmen 

tæt op til denne, omtrent i Bughulens halve Lengde og meſt i 

dennes bageſte Del, har en ikke ubetydelig Længde (omtrent tre 

Tommer), men er forhelps vis tynd, treſidet, i begge Ender til— 

ſpidſet (ſterkeſt i den bageſte7). Tarmekanalen af blaalig-ſort 

Farve, noget længer end Bughulen (henimod en zjerdedel, eller 

af omtrent otte Tommers Lengde), den danner ingen egentlige Sno— 

ninger eller Omdrejuinger, men løber med Undtagelſe af en ringe 

bolgeagtig Bugtning lige igjeennem Bughulen. Den forſte Fjerdedel 

af Lengden, der har fjændeligt ringere Gjannemſnit end de fol— 

gende to Fjeerdedele, og altſaa med Ret kan ſiges at viſe Tar— 

meform, udgjor Spiſeroretſ og Maven. Dog er det vanſke— 

ligt at afgjore, om noget eget Spiſeror er tilſtede, eller i al 

Fald at angive Üdſtralningen og Grendſen af dette, da hverken 

tilſtrakkelige ydre eller indre Antydninger dertil ſynes at være 

forhaanden; idet den hele Siræfning omtrent har ens Vidde, eller 

den dog forſt allerbageſt ved Overgangen til Tarmen udvider ſig 

7) Leverens Vægt er, efter Individern es Sterrelſe og Fedme, fra omtrent 

et halvt Pund til henimod et Pund, hvilket hos en Fiſk, der kun vejer 

nogle faa Pund, kan anſes for ret betydeligt, 

) Gunnerus antager en tredie, lille Mellemlap, men jeg hår efter 

giantagen Underſogelſe hos flere Exemplarer ikke iagttaget noget, der 

ſynes mig at kunne fortjæne denne Benævnelfe. 



803 

noget; indvendigt viſer vel omtrent den førfte Halvdel endel (om— 

trent 24) tætftillede, fun livet fræmfpringende, i Randen trevlede 

eller ligeſom tandede Lengdefolder, men hvis, fom Folge deraf, 

denne Strakning betragtes ſom Spiſeroret, bliver Maden ganſke 

uſedvanligt lille. Den forholdsvis ſerdeles vide Tarms Be 

gyndelſe angives dels ved Galdegangens Indmunding, dels ved 

Begyndelſen af en ſtoer Spiralplade. Denne ſtrekker fig om— 

trent til Begyndelſen af Tarmekanalens ſidſte Fjerdedel, eller lidt 

længer, og gjør tre Bojninger (spiræ), hvorpaa den øvrige Del af 

Tarmekanalen aftager betydeligt i Vidde, og indvendigt viſer en 

halv Snes ret tydelige Lengdefolder. Ogſaa indvendigt er Tar— 

mekanalen tildels af en mork blaagraa Farve. Den Strakning 

af Tarmekanalen, ſom Spiralpladen gjeennemlober, freembyder for en 

ſtor Del paa den indre Flade et ejendommeligt Udſeende, idet den er 

tetbedcekket med ophojede, fine, lidt ſkraa Tveerſtriber. Nyrerne 

fræmtrævde forſt i den bageſte Halvdel af Bughulen, hvor de viſe 

fig ſom to, tæt op til hinanden liggende, men dog tydeligt adſkilte, 

fladtrykkede, liniedannede Legemer (af omtrent tre Tommers Lengde 

og tre Liniers Brede). Urinblaeren er ovenfor omtalt. Gene— 

rationsorganerne opnaa hos Hannerne en ret anſclig Üdvik— 

ling, og ftræffe fig gjennem hele Bughulen: i dennes forreſte Ende, 

temmelig ner Mellemgulvet, ovenover Tarmekanal og Lever ligge 

Teſtiklerne, af hvid eller hvidgul Farve, ſammentrykkede, ny— 

redannede, ſtore (omtrent ſytten Linier lange, ti Linier breve og 

fer Linier tykke hos det beſtrevne Exemplar). Indenfor, ſamt for 

en flov Del bag Teſtiklerne ligge Biteſtiklerne, der danne 

flere baanddannede Smaalapper, beſtagende af en meget bugtet 

Kanal, hvis Bugtninger ſammenbindes ved Slimveev. Biteſtike— 

len gaar derneeſt over i et meget langſtrakt (omtrent 2½ Tomme 

langt) men tyndt, polſedannet Legeme (en Kirtel), langs hvis 

ydre Side Sedgangen lober. Saaſnart dette Legeme ophorer, 

fræmtræver ſtrax bag det et andet, ligeledes polſedannet men me— 

get kortere (kun omtrent en Tomme langt) Redſkab af kirtelagtig 

51˙ 



Rnogles 
bygning. 

804 

Bygning, der nager til Enden af Bughulen. Ogſaa Hunnernes 

Forplantningsredſtaber indtage omtrent hele Bughulens Lengde. 

Forreſt ligge Wggeſtokkene, en paa hver Side af Maven, 

hvilke jeg har fundet ſteerkt ſammentrykkede, af elliptiſt eller noget 

nyredannet Omrids (halvanden Tomme lange, en Tomme brede), 

opfyldte af en Mengde Blommer af forſtjellig Storrelſe og af hvid— 

gul Farve"). Med Wggeſtokken ſtaar Wggegangen i Forbin— 

delſe, der løber i omtrent lige Retning gjannem Bughulen, forſt 

er tynd, neſten ſnordannet (i omtrent en Tommes Længde), der— 

paa danner en Svulſt eller Udvidelſe med meget tyffe Vægge, 

men kun med en ſnaver indre Hule (ligeledes i omtrent en Tom— 

mes Lengde), derpaa viſer fig ſom en temmelig vid Kanal med 

tynde Vægge og indvendige Lengdefolder (gjcnnem neſten fire 

Tommer); den derpaa folgende ſidſte Del af Kanalen (i halvan— 

den til to Tommers Lengde) fvulmer atter noget op, er adſtilt 

fra den foregaaende ved en ſteerk Ringklap, viſer tykkere Vægge 

og ſyv eller otte meget ſtarkt fremſpringende Folder indvendigt: det 

er den til Optagelſen af Hannernes ytre Kjonsdele beſtemte Afdeling 

(Vulvaen). Den forſt omtalte Svulſt er det Sted, hvor Wggene 

ſandſynligvis forſynes med deres Hornſkal, og Tykkelſen af denne Part 

beroer vel paa Üdviklingen af de til Hornmasſens Afſondring beſtemte 

Kirtler. Wagegangene ere ligeſaavidt adſtilte, hvor de ſtode op 

til Wageſtokkene, ſom i deres ovrige Stræfning. Mellem og lidt 

foran Vulvaen ligger en meget lille Blere med temmelig tykke 

Vægge, hvilken Blære udmunder i den ovenomtalte lille Aabning 

i Generationstriangelens Toppunkt. 

Havmuſens Skelet er ganſke bruſkagtigt, dog ſaaledes, 

at Bruſten har en tynd, ydre, moſaikagtig Bekledning af ſmaa 

Knogleplader, ſom imidlertid kun iagttages under Mikroſkopet. Hjer— 
neſkallen, hvis Dele alle ere ſammenſmeltede, fan at de danne 

*) Fuldt udviklede have Blommerne Størrelfe omtrent ſom Blommen 

i et Honſeeg. 
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en Kapſel af pergamentagtigt Üdſeende, udmeerker fig ved fin ftærfe 

Sammentrykning foroven, ved de meget ſtore Ojehuler, den over— 

ordentligt ftærft udviklede Pandekam, de ſtore Neſehuler, ved den 

fra Pandekammens forreſte Rand fræmragende lange og tynde, 

næften traad⸗ eller dog ſnordannede Stotte ruſk for Snuden, ved 

de fremragende Næfebruffe o. ſ. v. Den egentlige Hjerneſkaldel 

er lille, og Horeredſkaberne ere kun tildels optagne i denne. Den 

Del af Hjerneſkallen, der forbinder fig med Rygraden, viſer tre 

Leddeflader, og Hovedet har nogen Bevegelighed. Hvirvelſtot— 

ten dannes vel af en Bruſtſfnor eller Chorda dorsalis, men i 

Dennes Seneſtede fræemſtaa Ringe af en mere benagtig Beſkaffen— 

hed, der kunne kaldes Hvirvler. Antallet af disſe er overor— 

dentligt ſtort (man kan telle over fem Hundrede ſaadanne Smaa— 

ringe), og følgelig ere de meget korte. Imidlertid maa mærfeg, 

at den allerforreſte Del af Hvirvelſtotten gjør Undtagelſe, idet den 

i en Lengde, der ſtemmer med henimod en Snes af de folgende 

Ringe, viſer fig ſom en ſimpel Bruſkcylinder uden Ringinddeling. 

Ovre og nedre Fortſœttelſer paa Hvirvlerne ere vel tilſtede, 

men med Henſyn til de opſtigende maa mærfes, at deres Antal 

ingenlunde er faa ſtort ſom Hvirvlernes, hvorimod deres Leengde 

er meget betydeligere (de indtage hver idetmindſte ligeſaa ſtor 

Længde ſom fire Hvirvelringe, enkelte endog ſom fer). Den forſte 

opſtigende Fortſettelſe, eller den over Hvirvelſto tens ſorreſte, 

uringede Del anbragte, udmeerker fig ikke blot ved fin overordent— 

lige ÜUdvikling i alle tre Dimenſioner, men ogſaa ved fin ganſke 

ejendommelige Form, der maaſke nermeſt kan ſammenlignes med 

en Saddel, dog med ſkarpt Sede. Naar denne Fortſettelſe ſes 

fra Siden, viſer dens overſte Rand et baade Dybt og bredt, af 

rundet Udſnit, hvorved en ſtor forreſte og bageſte Fremragning, 

eller ligeſom to Horn, dannes. Fortſettelſens Sider neden for 

dette Udſnit ere ftærft udhulede eller konkave, hvorved Uiſnittets 

Rande tilffjærpes. Betragtes Fortfættelfen forfra, fer man, at de 

to omtalte Horn ere Tyærplader, og at den bageſte er fortrinligt udviklet, 
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ikke juſt højere men tre Gange faa bred ſom den forreſte, med den 

overſte Rand halvmaaneagtigt udffaaren og med noget udhulet 

Bagſide. Gjannem ſmaa Aabninger paa Siderne af denne Fort— 

fættelfe forneden fremtræde otte eller ni Nervepar. De nedſti— 

gende Fortſettelſer ere rudimentre, og ſorekomme kun paa 

Kroppens Hvirvler, hvor de viſe fig ſom to ſmaa, fra Seneſteden 

forneden fremſpringende Bruſtkanter, der ved Furer afdeles overs 

ensſtemmende med Hvirvlernes Tal. De ere fuldſtendigt adſkilte 

fra de opſtigende, kun med Undtagelſe af de allerforreſte. Rib— 

ben mangle aldeles. Ovenover Hvirvelſtottens forreſte ovenbe— 

ſtreone ſtore Fortſcettelſe fræmtræver en ſtor, lodret Bruſkplade, 

der har Form af en omvendt Triangel, men hvis bageſte-overſte 

Vinkel er bredt afrundet; denne Plade tjener til Stotte for forſte 

Rygfinne, ſaaledes, at dennes Pigſtraale med den nederſte Del af 

ſin bageſte Flade er ſammenvexet med Triangelens forreſte Side, 

medens de blode Straaler hvile paa dens overſte Side. Tri— 

angelen artikulerer ved ſin nederſte lidt afſtumpede Vinkel i det 

halvmaanedannede Tvarudfnit af Fortſcttelſens bageſte Horn. 

Anden Rygfinnes forreſte Afdeling har 120, den bageſte henimod 

60 meget ſmaa Stetteſtraaler, hvilke ſidſte viſe den Saregen— 

hed, at de ligge umiddelbart op til Hvirvelſtotten, medens forſte 

Afdeling kun forenes med denne ved et bredt Senebaand. For 

hvar af Rygfinnens Stotteſtraaler kan omtrent regnes fem 

eller dog mindſt fire Finneſtraale, hvoraf disſes ſtore Antal frem— 

gaar. Gadborfinnens Stotteſtraaler er faa færdeleg ſmaa og til 

lige fan utydelige, at deres Tal ikke kan beſtemmes. Skulder— 

Apparatet er hvarken nærmere forbundet med Sjeeneſkallen 

(ſom hos Fiſtene i Almindelighed) eller med Hvirvelſtotten (ſom 

hos Rokkerne), men legger fig kun op til Siderne af denne ſidſte 
tæt bag Hjerneſkallen. Det beſtaar kun af en eneſte gaffelagtigt 

kloftet Bruſtmasſe. Dennes Sidegrene ere lange og ſmalle, ende 

foroven med en noget krogdannet Spids, og viſe paa den ydre 

Side forneden en fort triangulær Kam. Den mellemliggende, 
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Fiſktens Bugflade indtagende Masſe er meget ftor og tyf, ſkjold— 

dannet, og fræmftiller en Sexkant med tildels noget indbøjede 

Rande, af hvilke de tre overſte ere meget ſtorre end de tre ne— 

derſte. Saavel paa den overſte ſom paa den underſte Flade har 

den dybe Udhulinger og ſteerkt freemſtaaende Kamme. Paa Mid— 

ten af Underfladen ſes ſaaledes en dyb, noget langagtig Hule, 

indeſluttet af tre Kamme, der danne en Triangel, hvis Toppunkt 

er rettet bagud. Paa hvær Side af denne midterſte Hule be— 

merkes en Sideudhuling, der gaar over i en rummelig, Brufken 

gicennemborende Kanal. Overfladen viſer to jævnfives liggende 

Udhulinger, ſom fortil adſkilles ved en lav Kjol, bagtil flyde 

ſammen, hvorpaa en ſtor Tveerkjol fræmtræver. Bekkenet dan— 

ner neſten en Benring omkring Fifken, idet det fra Bugens Middellinie, 

hvor de to Bakkenknogler ſtode ſammen, ftræffer fig i Retningen bag og 

opad til tet under Sidelinien. Formen af Bekkenknoglerne er 

meget langſtrakt og ſmal, foroven mod Sidelinien tilſpidſet, forne— 

den bred med to ſkraat afſkaarne Vinkler; fra den bageſte-inderſte 

Vinkel ftræffer fig pan Knoglens Inderflade, i ſkraa Retning opad 

og fræm til den forreſte Rand, en temmelig ftærft fremtredende 

Kjol. Foran denne Kjol, mod dens Ophør fortil, gjennembores 

Knoglen af flere Aabninger, hvoraf en, den nederſte, udmerker 

fig ved fin Storrelſe. Til Bakkknknoglens forreſte-nederſte ſkraataf— 

ſkaarne Vinkel er Hannernes ovenbeſkrevne, ejendommelige Torne— 

plade hæftet, Omtrent paa Midten af den bageſte Rand dan— 

ner Bakkenknoglen en kjendelig Üdbojning eller Vinkel; det er til 

denne, at Baglemmerne (Bugfinnerne) ere heeftede. Disſe beſtaa 

af en noget halvmaanedannet Roddel, der forneden udſender, i 

Retningen bagud, en langſtrakt-trianguler Forlengelſe, og af tret— 

ten langſtrakte Fodrodsbruſke, der ere feſtede til Roddelens 

bageſte udbuede Rand, tolv ovenfor den triangulgre Fremragning, 

en nedenfor denne. Til den bageſte Rand af Fodrodsbruſkene 

hæfte fig tolv ſmaa Mellemfodsbruſke (den overſte Fod— 

rodsbruſt har ingen tilſvarende Mellemfodsbruſk). Her viſer fig 
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altſaa en betydelig Analegi mellem Dannelſen af Forlemmer og 

Baglemmer. Til Roddelen hæfter fig foroven og paa den indre 

Side det bageſte til Generationen borende Redſtab hos Han— 

nerne, hvid ydre Del ovenfor er beſkrevet. Paa dette Sted ffal 

fun tilføjes, at denne ydre Del ikke umiddelbart hæfter fig til 

Baglemmernes Roddel, men adſkilles fra denne ved to jævnfides 

liggende, ſmaa Bruſtſtykker af temmelig uregelmesſig Form. 

Havmuſen nager omtrent en Lengde af tre Fod, en Vegt 

af fire eller fem Pund. Nogle Forfattere angive, at Hannerne 

ere mindre end Hunnerge. Jeg mangler et tilſtrekkeligt Mate— 

riale, for at have nogen Mening herover. 

Om denne Fiſts Forekommen højere mod Nord ved den 

norſke Kyſt end i Lofoden (omtrent 68“ n. Br.) har jeg ingen 

Erfaring. Ved de islandſte Kyſter, ifær de ſpdligere, træffes den, 

ſtjondt kun ſjeldent. Ved Grønland derimod er den ikke iagtta— 

get. Da Narrell og William Thompſon“) aldrig have 

ſet den, kan den med Foje regnes blandt de meget ſſeldne engelſte 

Fiſte, og man ſynes endnu ikke paa den hele britiſte Kyſtſtrek— 

ning at fjænde nogen anden Lokalitet for den end Shetlands— 

gerne“). Efter Cuviers Ord kunde man have Anledning til 

at tro, at den findes ſaavel paa Frankrigs Veeſt- ſom Middel— 

havs-Kyſt“ *), og at den altſaa udbreder fig gjennem omtrent 

tredive Bredegrader. Men dette forekommer mig dog meget 

tvivlſomt. Da jeg ikke har kunnet ſammenligne uven et, og det 

et meget flæt bevaret, Exemplar af denne Fiſk fra Middelhavet 

med vor nordiſte Havmus, tor jeg ikke tillægge mig nogen ganſke 

afgjorende Dom over Artsidentiteten af det forſte med den ſidſte; 
men jeg er dog ſteerkt tilbøjelig til at benægte denne 1), og til at 

) Forfatteren til en Report on the Fauna of Ireland. 

*) Hvorfra pennant og andre britiſke Fauniſter have erholdt den. 

) Elle habite nos mers. Cuvier Rgn. anim. 2éme edit. II, 382. 
1) Min Toivl er ifær bleven fremkaldet ved den ſirlige Afbildning, der 

hos Bonaparte leveres ſom Ch. monstrosa, men ſom ikke ſynes 
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"antage, at vor nordiffe Art har fin Sydgrandſe i Kattegattet, 

eller kun udbreder fig gjænnem en Snes Bredegrader; medens 

Middelhavs-Arten maaſte er endnu mere indffrænfet i Üdbredelſe. 

mig at kunne fræmftille vor nordiſke Art. Forſt, hvad Farven ans 

gaar, da er denne meget for merk og med for ringe Solvglands; 

iſtedetfor Marmorering have Siderne tydelige Lengdebaand; Side— 

linien er ſolvfarvet iſtedetfor brun, alle Finnerne helt merke o. ſ. v. 

Dog en ſterre Betydning tillægger jeg folgende Formforſkjolligheder 

(dels efter Bonapartes Afbildning, dels og ifær iagttagne hos det oven— 

omtalte Middelhavs-Exen plar): Øjet fræmftillev en meget fort Oval, 

eller er næften ligeſaa højt ſom langt (Forholdet omtrent ſom 7 til 8); 

Snuden viſer fig meget ſtumpere; paa hver Side af Nakken iagt— 

tages kun ſyv Slimaabninger, og Slimaabningerne paa Hovedets 

Sider ere ſterre og ftærfere fremragende; Spulſten paa Hannens 

Pandevedheng har jeg fundet mindre, men dens Torne derimod meget 

ſterre og næften nagende op paa Rygfladen; førfte Rygfinne ſynes 

at begynde endnu nærmere Hovedet, og den er af en forholdsvis 

kortere og højere Form (Forholdet af Længden til Hejden ſom 2 til 3); 

forſte Straale eller Pigſtraalen er kjcndeligt krummet, med et ſterre 

Antal Tender (over 40) langs de bageſte Rande, hvilke Tender ere 

rettede mere udad, og naa længer ned paa Straalen; derimod mang— 

ler denne Lengdeſtriben paa Siderne; den ferſte bløde Straale er 

kortere end Pigſtraalen. De to Rygfinner ere tydeligt adſkilte fra 

hinanden, eg den ſidſte viſer her en kjcndeligt ſtorre Højde. Bryſt— 

finnerne kortere (deres Længde indeholdes fem Gange eller mere i 

Totallcngden), bagtil bredere, indvendigt afrundede. Gadborfin— 

nen har den yderfte-bagefte Vinkel mere fræmragende, den inderſte— 

bageſte mere afrundet; ogſaa er Hannens forreſte Vedhæng tyndere 

og fladere med mindre Udſnit i den bageſte Rand og med færre (kun 

fire eller fem) men forholdsvis meget ftørre Torne. Sidelinien ſynes 

at gjøre flere og tydeligere Bolgebugtninger. — Det er ifølge disſe 

Afvigelſer, tilligemed Fiſkens Forfvinden paa de engelſke Kyſter, at jeg, 

med Risſo, indtil videre betegner Middelhavs-Formen ſom Chimæra 

mediterranea. 
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Hvad man ved om denne ſſaldne Fiffs Levemaade, indffræns 

ker fig næften ene dertil, at den i Regelen opholder fig paa meget 

dybt Vand. Ved Norge fanges den nu og da af Fiſterne paa 

40 til 60 Favnes Dybde, eller endog dybere, mellem Kabliau, 

Halleflyndre og andre Dybvandsfiſk. Paa vore flade Kyſter kan 

man i Regelen ikke vente at fe den, ſtjondt ftærfe nordlige og 

nordveſtlige Storme undertiden jage den dybt ind i Kattegattet 

lige til Sjellands Nordkyſt og Sundet. Olavius beretter: 

„den fortumles tidt ſaaledes i Brendingen, ligeſom og forvildes 

i tykt og taaget Vejr pan begge Sider af Skagen, at den fætter 

fig pan Land, men bider fjældent paa Krog eller fanges paa en 

ordentlig Maade ſom andre Ziffe paa Stedet.“ Meningen af 

disſe Ord kan vel kun være den, at Stormen kaſter den paa 

Land, og Ordet „tidt“ tor næppe tages ftrængt efter Bogſtavet. 

faar denne hos os fjælvne Fiſt viſer fig, fanges jævnligt to eller 

tre ſammen, hvilket ſynes at autyde ligeſom et ſelſkabeligt Forhold. 

Dette maa dog ikke forſtaaes ſaaledes, ſom om Han og Hun 

fulgtes ad, et Forhold, jeg ikke har iagttaget. Tværtimod har 

jeg engang erholdt to Hunner ſammen, en anden Gang tre 

Hanner ). 

Forfatterne afvige Noget i Angivelſen af denne Fiſts Næs 

ring. Efter mine egne Erfaringer maa jeg antage, at denne be— 

ſtaar i toſkallede Bloddyr og Orme; thi Lævninger af ſaadanne 

har jeg, tilligemed Tangſtumper, fundet i Tarmekanalen. Man 
har berettet, at den ſtundom folger Sildeſtimerne, og fanges blandt 

disſe; om man deraf tor ſlutte, at den hører blandt Sildens 

mange Forfolgere, kan jeg ikke afgjore. 

Sorplantning. At der hos Havmuſene finder en virkelig Parring Sted, lige— 

ſom hos Hajerne, fremgaar af Kjonsdelenes Bygning. Ogſaa 

) Gunnerus bemerker, at han blandt et ſtort Antal Exemplarer kun 

har erholdt en eneſte Han. Trondhjemſke Selſkabs Skriſter II, 270. 

ä —̃ — 
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lægge Hunnerne ſtore Wg, der, ligeſom bos mange Hajer og Rek— 

ker, ere bedakkede af et fladtrykket Hornhylſter!). Men forreſten 

er det mig ikke befjændt, at man ved Noget om Tiden for For— 

plantningen eller de nærmere Forhold ved denne. Maaſte tor 

det dog formodes, at Forplantningen foregaar i Foraaret, efterdi 

man hos Hunnen i Marts Maaned har truffet ſterkt udviklede 

Wg i Wggeſtokkene. Unge Individer af denne Fiſt har jeg 

hverken ſet eller nogenſinde hort omtale. 

Her maa jeg atter anføre Olavius's Ord, der lyve ſaa— 

ledes: »i forrige Tider ſtal man dels have fort Havmuſen 

ſpeget til Markederne, og dels kogt og ſpiſt den hjeemme, naar 

deraf faldt nogen anſelig Forraad FF); men nuomſtunder 

anvendes kun Leveren til Nytte, men Kroppen laſtes bort“. Hos 

ingen anden Fiſk, ſom jeg har haft Lejlighed til at underſoge, 

indeholder Leveren forholdsvis faa ſtor en Mængde Olie ſom 

hos Havmuſen. Ved den ringeſte Beſtadigelſe af dette Organ 

) Dette er Cuviers Angivelſe (Rgn. animal II, 382), der er udtrykt 

med en ſaadan Sikkerhed, at man næppe tor tvivle paa, at han har 

haft en ligefrem Erfaring at ſtette fig paa. Gunnerus, ſom af 

aprioriſke Grunde er tilbejelig til at anſe denne Fiſk for levende— 

fodende, ſiger: „jeg har vel hort, at man og undertiden har fundet 

Unger i Hav-Katten, men det har jeg ikke fetr, Trondh. Selſk. 

Skr. II, 284. 

) Jeg troer endnu engang at maatte advare mod den Foreſtilling om 

Zapmuſens Hyppighed ved Skagen, der let kunde rejfe fig af de 

ovenſtagende Ord, Den, der har beſogt Skagen, og har talt med 

Fiſkerne om Zapmuſen, ler den, der har ſtrabt at forfkaffe fig 

Exemplarer af den derfra, vil vide, at den ingelunde er faa meget 

let at overkomme. Enten maa derfor Forholdene have forandret fig 

i denne Henſeende, eller ogſaa maa Olavius (hvad der maaſke er 

det rimeligſte at antage) have været mindre heldig i Valget af fine 

Udtryk. 

Anvendelſe. 
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ſtrommer Olien rigeligen ud. Da norffe Fiſtere engang forſik⸗ 
frede mig, at Leveren af en Havmus, naar den blev lagt paa 

en Tallerken ?“), og ſtillet i Solen, inden faa Dage vilde »fmælte« 

til Olie, benyttede jeg Lejligheden til at prove denne Angivelſe, 

og fandt den for faa vidt rigtig, at kun en meget ringe Del Le— 

verparenchyma (næften kun en tynd Hinde) blev tilbuge tillige 

med en vandklar Olie uden nogen ubehagelig Lugt). 

Saavel norſke ſom vanffe Fiſkere tillægge denne Olie en ſtor Le— 

gekraft, brugt udvendigt, mod Rheumatisme, Froſtbylder, Saar 

o. ſ. v., og Olavius vil med meget Hald have anvendt den til 

at oploſe Havelſer og mod Krampe. Ogſaa indvendigt benyttes 

den, og ſtal virke ftærft urindrivende og afforende. — Thomas 

Bartholin, ſom i fin Bog de Uuicornu ſammenblander de 

disparateſte Elementer, anfører ogſaa der nærværende Art inter pisces 

cornutos, og beretter“ **), at man til hans Tid i Danmark benyttede 

dens Rygtorn, tildels indfattet i Solv eller Guld, ſom Tandſtik— 
ker, og Derved troede fig betrygget mod Tandpine og andre Tand— 

ſygdomme. 

En fan ſjeldent forekommende Fiſt maa naturligvis være 

meget lidt underſogt med Henſyn til de hos den ſig viſende 

Snyltedyr. Jeg ved heller ikke, at nogen Forfatter hidtil omtas 

ler flere end et eneſte, en lille Igleart (Discocotyle leptogaster 

Dies.), ſom forekommer paa Gjellerne, dog efter min Erfaring 
kun ſjeldent og enkeltvis. — Hos de fire eller fem Cxemplarer af 

Havmuſen, hois Tarmekanal jeg har randſaget, har jeg ikke 

været iſtand til at opdage noget Spor af Indvoldsorme. Imid⸗ 

lertid er mig fra Bergensegnen meddelt en Indvoldsorm (kun i 

) Det ber, efter Fiſkernes Mening, være en ny Tintallerken, naar 
Olien fral bevare alle fine fortrinlige Egenſkaber. 

) Jeg udhaver bette, fordi Olavius, ffjøndt ellers denne Olies varme 
Enkomiaſt, falder den ſtinkende. 

%) Edit. 2da pag. 107. 
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et eneſte Exemplar), der efter Angivelſen ffal hivrrøre fra Hav— 

muſen, og ſom er hojſt udmeerket ved en lige faa elegant ſom 

ualmindelig og afvigende Form“). 

) Dette mærkelige Snyltedyr troer jeg at kunne karakteriſere paa fol— 

gende Maade: 

Crobylophorus Kr. (x9%3v240s en Haarduſk, Fjærbuft o. ſ. v.). 

Corpus lacteum, depressum, latum, transverse rugosum 

vel subannulatum, infra convexum parte postica subverrucosa, 

supra ad latus utrumque serie Foliorum eutaceorum sinuoso— 

rum ornatum ejus magnitudinis, ut dorsum fere totum tegant 

v. parvum saltem antice et medio relinquant spatium nudum; 

postice hæ series corymbo junguntur foliorum maximo anali 

tenuissimæ subtilissimæque structuræ, ut singuli ejus ſlexus 

haud distingvere valeas. Caput collumque vix distineta. Os 

terminale, antieum, minutissimum, orbiculare. Anus posti- 

eus, subterminalis subinferus, minutissimus, longitudinaliter 

dehiscens. Areola (?) ventralis transverse rectangularis ori 

propior. 

C. Chimæræ. Long. 10%, latit. 57%. Unieum modo ex 

intestino (7) Chimæræ monstrosæ inspicere licuit exemplar. 

Hoe singularis formæ animal, quod neque ad Myzhelmin— 

tha nee ad Cephalocotylea eommode referri posse videtur, no- 

vam saltem, ubicunque locum tenuerit, familiam elſſieiet. 
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XXI. Hajerne. 

Wødbajflægten (Scyllium Cup.). 

Snuden gjerne fort og ſtump. Næfeborene ner Munden, 

ofte ved en Fure neſten forbnndne med denne, mere eller mindre luk— 

fede ved et Par Hudlapper. Munden bøjet, med Mundvig— 

gruber ſamt øvre og nedre Mundvigbruſke. Tænderne 

med en ſtorre Spidſeſi Midten og en eller to mindre paa hvær 

Side. Ojnene uden Blinkhinde. Sprojtehuller tet bag 

Øjnene. Alle fem Gjelleſpalter adſtilte fra hvarandre, kun 

den ſidſte anbragt over Bryſtfinnernes Rod. Rygfinnerne 

meget langt tilbage, forſte mellemBugfinnerne og Gadborfin— 

nen, anden mellem Gadborfinnen og Halefinnen. Denne 

ſidſte lang, ikke gaffelagtigt kloftet, i Enden afſtumpet, med Ind— 

ſnit i den nedre Rand. Skjellene trepiggede. Wgleggende 

Hajer med rodlige Farver og plættede. 

121de Art. Den ſmaaplettede Rodhaj (Sc. cani— 
cula Linn). 

Snuden meget kort (dens Lengde til Mundſpal— 

tens forreſte Rand indeholdes omtrent fem Gange i 

Hovedets Længde) og af meget ftørre Brede end 

Længde, Neſeborene neſten forbundne med Mund— 
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ſpalten, forſynede ligeſom med en lille Skjegge— 

traad. Mundhulen af hvid Farve. Tendernes Krone 

udſkaaren til fem Flige, men de yderfte Sideflige 
kun af meget ringe Storrelſe. Bugfinnerneſſkraat af— 

ſkaarne bagtil. Farven paa Ryg og Sider rødbrun 

med mangfoldige, meget ſmaa, morke Platter. 

Skjellene for ſtorſte Delen treſpidſede. 

Worm, Muſeum S. 272: Galeus Asterias? Synonymi. 

muͤller, Prodr. a. 314: Squalus Catulus?? 

Olavius, S. 154: den engelſke Hage? 

Retzius, Faun. svec. S. 305: Squalus canicula. 

Faber i Tidsſkr. f. Naturv. IV, III: Squalus Catulus? 

Wilsſons Prodr. S. 113: Sg. Canicula. 

Bloch, Fiſche Deutſchlands tab. 114 (under Benevnelſen Squa- Afdildninger. 

lus Catulus). Bonaparte, Fauna italica. 

Derſom man vil henføre Worms Galeus Asterias, ſom han be: ene 

tegner med det danſke Navn Zaelæœge “), til nogen hos os forekommende Synonymien. 

Art kan det næppe blive nogen anden end nærværende. Hans Veſkrivelſe 

indeholder blandt Mere: meus longitudine cubitos ferme duos attin— 

git, dorso et pinnis puniceis, variis maculis stellatis per totum 

corpus insignitum & ct. Naar nu hertil føjes, at Talen er om en 

Haj uden Pigge men med tydelige Sprejtehuller og med Gadborfinne, 

ſynes kun denne blandt vore danſke Arter at kunne vere ment. Müllers 

Plads i Synonymien kunde af to gode Grunde nægtes ham her: førft, fordi 

hans Sg. Catulus kun opferes ſom norſk; dernæft, fordi de af ham cite— 

rede Forfattere, ſaavelſom det af ham anførte norſke Trivialnavn, vedkomme 

Scyllium melastomum Raſin., en Art, ſom jeg ſenere kommer til at berøre. 

Kun hans hos Linné laante Diagnoſe vedkommer tildels den her be— 

ſkrevne Art: og han anføres derfor iſer for at oplyſes“). At Olavius 

+) Danis Gaelege (Trykfejl for Haelege eller Haalege), quasi Ca— 

nem Medicum diceres. Worm J. e. 

) At dette ikke er overflødigt, vil fremgaa deraf, at ol. Miller og 

Senle (die Plagioſtomen S. 6) under Synonymien til Scyllium 
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omtaler vor Rødhaj, formoder jeg af det den tillagte Trivialnavn (fe 

nedenfor), i Forening med hvad han ſiger om Fiſkens Sjældenbed. Den 

Notice, ifølge hvilken Faber her bliver at omtale, beſtaar blot af føls 

gende Ord: „ved den fjællandfre Kyſt erholdt jeg ikkun et Par Gange Sq. 

Catulus.« Her kan jo blot tenkes paa Se. canicula, ifær da Faber i 

Blochs Afbildninger fornemmelig har ſogt Vejledning ved fine Fiſkebe— 

ſtemmelſer. Retzius og Wilsſon angagende kan ingen Tvivl finde Sted. 

For en faa ſjalden Fiſt ſom den nærværende tor man i 

Regelen ikke vente Trivialbeneevnelſer. Imidlertid har jeg dog i 

det nordlige Kattegat (paa Hirsholmen og i Aalbaek) hort den 

omtale under Navn af den engelſke Haj, rimeligvis fordi en 

eller anden af Fiſterne har haft Lejlighed til at iagttage dens hyp— 

pige Forekommen paa de engelſte Kyſter“). Den af Worm an— 

forte Benævnelfe, Haalege, ſynes ikke længere at være i Brug 

hos vore Fiſtere, hværfen for denne eller nogen anden Hajart. 

Den meget forte Snude i Forbindelſe med Grundfarvens 

mangfoldige morke Smaapletter gjøre denne Art meget kjendelig. 

Farven er paa Ryg og Sider rodkridbrun, under Bugen 

hvid; mellem de to Grundfarver viſer ſig, ligeſom ved Blanding, 

en Overgangsfarve. Ryg og Sider ere framdeles uregelmesſigt 

beſtroede med et meget ſtort Antal morke (ſortebrune) Platter, 

hvilfe kun have ringe Sterrelſe (de ſtorſte i Regelen næppe ſom 

Ærter, de mindſte ſom Knappengalshoveder) Bugen er derimod ganſke 

uven Pletter. Hos nogle Individer har jeg mellem de morke 

Pletter iagttaget en Mængde runde hvide Plotter, bvilke i Gjen— 

nemſnit vare ſtorre end de morke Pletter, men ſtode tilbage for 

canicula anføre O. F. Millers Prodr. n. 314 uden nogenſom— 

helſt Oplysning eller Tvivl, og altſaa maa have ſtaget i den aldeles 

urigtige Formening, at dette Citat utvivlſomt og i fin Helhed horte 
herhid. 

*) The small-spotted Dogfish - - is one of the most common 

species on our shores. Varrell II, 370. 
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disſe i Antal. Ojets Pupille er ſorteblaa, Hornhuden hvidgraa 
i det Gronagtige. Hvad Finnerne angaar, da har jeg fundet 

Rygfinnerne og Halefinnen ovenfor Hvirvelſtotten af næften ſamme 

Grund arve ſom Ryggen (dog med blaaligt Skjer), kun forſynede 

med fua Plotter. Bryſtfinnerne vare ved Roden paa den overſte 

Side rodbrune med morke Platter, iøvrigt blaagraa med enkelte 

Spor til Platter, paa Underſiden blaagraa uden Platter men 

med lyſe Rande. De øvrige Finner ligeledes blaagraa, tildels 

med lyſere Rande og en lys Stribe ved Roden. 

ÜUdmaalinger. 

Totallengde: A 157%“; B 16½“; C.14¼“; % 

ſtorſte Hoſde (over Bryſtfinnernes Spidſe): A 15¼ “ B 18%; 

e 

ſtorſte Tykkelſe (noget foran den ſterſte Højde): A 16“; B 18%; 

034% 5 

Omkreds, hvor Højden er ſterſt: A 46“; B 54“; C45; 

Hejde over Nakken: A 11%“; B 12“ C 10% “; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 6“; B 7“; C 6”; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forſte Gjalleſpaltes forreſte Rand: 

A 24/““'; B 27 ) C 22; 
fra forreſte Gjelleſpaltes forreſte 9 0 til bageſte Glelleſpaltes for— 

reſte Rand: A 977; B 10%“; C 9%“; 

Afſtand fra Snudeſoidſen til Bryſtfinnernes Begyndelſe: A 32%; 

B 36% C 29%; 

Snudeſpidſens Fremragning foran Mundſpaltens forreſte Rand: 

N 6% i B 7% % 5 U 61743 

det opſpilede Gabs Højde: A 14/8“; B 15“; C12 ½““ 3 

det opſpilede Gabs Brede: A 11“; B 11; C 9%“; 

Afſtand fra S nudeſpidſen til Midten af Tværlinien over Neſebore— 

nes forreſte Rand: A 4%““ 3 B 5%; C 3/8 % 

(tülſyneladende) ſterſte Gjænnemfnit af Neſeboret: A 2%; B 1/8“; 

( ee 

) A en Han, B og C Hunner, alle kun halvvoxne og alle fra Mid- 

delhavet. 

Danmarks Siſke III. 52 
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indbyrdes Afſtand mellem Naſeborene: A 6“; B8775 C 4"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: A 97%/3'”'; 

B 10 ½. % C9 „ 

(tilſyneladende) Afſtand mellem Naſeborene og Mundhulens Rand: 

4 1%; B 2¾8“ “ö C2/8 %); 

Ojehulens Lengdegjcnnemſnit: A FE B 7 

Ojehulens Hojdegjennemſnit: A 3½““ ; B 4%; C 313"; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 11/7; B 12½““; C 10375 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 45] 
8% 85 5 2 73 5 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Sprejtehullet: A 17/27"; 

eee e ee ' 

Sprojtehullets ftørfte Gjænnemfnit: A 1'7; B 2½; C 1½%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til ferſte Rygfinnes Begyndelſe: A 7%" ; 

% e e, 

ferſte Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 9““; B 9½½ /; C 10%; 

ferſte Rygſinnes ſterſte Højde: A 13½““; B 13“; C 11½“% ;“) 

Afſtand mellem forſte og anden Rygfinne: A 25“; B 25“ C22 1/3" 3 

anden Rygſinnes Lengdeſtrekning: A 8 “// B 8½““½ ; €C 8/8"; 

anden Rygfinnes ftørfte Højde: A 10 ½ “ ; B 10%; C 10%; 

anden Rygfinnes Afſtand fra Halefinnens Rod: A 17¼½%3 B 28% 

8 

Bryſtfinnernes Længde: A 2377; B 23% ““; C 21"; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 10“; B 10“; C8½““ ; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 6/2“; B 6/4" 5 

0 59/67. 5 

Bugfinnernes Højde: 48 ½““; B 11/7; 08/3 

Bugfinnernes Brede ved Roden: Æ 11/3 B 15%ö ; C12“%; 

er fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: 4A 6 J́2 
B 6 %% 

Gadborregionens Længde: A 5“; B 8½% C 7%; 

Afſtand mellem Gadboret og Gadborfinnen: A 26%; B 23¼8%3 

C 21%; 

Merkes maa, at ved Finnernes Længde forftaar jeg her kun Længden 
af deres Tilheftningslinie, ved deres Højde derimod Længden af deres 
ſt erſte Straaler. 

—— ̃ ꝛ˙ ̃⁵mc. e ]«7AWqg§«⅛D ; ⅛.1 . . ————— 
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Gadborfinnens Længdeftræfning: A 20'7; B 18“; C 16“; 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 9“; B 8½%/; C 82/3"; 

Gadbotfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 18“; B 217; 

1 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 3½“; B 38/67; 
C 313”; 

Længden af Halefinnens nederſte Flig: A 2½“; B 2¾ “; C 29“. 

Formen er langſtrakt og tynd med fladtrykket Hoved, kort 

og temmelig trind Krop, lang og ſammentrykket Hale. Ho ve— 

dets Lengde, regnet til Bryſtfinnernes Rod, indeholdes 5 ½ til 

henimod fer Gange i Totallængden; dets Hojde over Naffen in— 

deholdes omtrent eller naſten tre Gange i dets egen Lengde, og 

dets ſtorſte Breve udgjor fuldkomment Halvvelen af Længden. Bag 

Øjet indtil Bryſtfinnernes Rod er Breden naſten uforandret den 

ſamme, eller kun meget lidt tiltagende; foran Ojet aftager den 

kun ſvagt, idet Snuden ikke blot er meget kort men tillige ſtumpt 

og bredt afrundet. Set fra Siden, viſer Hovedet ſig foran Sproj— 

tehullerne kileagtigt tilffjærpet med bred og vandret Underflade 

og med jævnt nedſtigende, flad, mod Siderne kun ſvagt afrun— 

det Overflade; bag Sprojtehullerne hæver Isſen fig med Nakken 

med ſtarkere Skraaning. Snuden, regnet til Mundſpaltens 

forreſte Rand, indeholdes fem Gange i Hovedets Længde”); dens 

ſtorſte Breve er Dobbelt fan ſtor ſom Leengden. Neſeborene 

ere anbragte meget nærmere Mundſpalten end Enden af Snuden 

(deres forreſte Rand omtrent i / af Snudens Lengde), tæt ved 

Snudens Siderande, og altſaa indbyrdes meget vidt adſtilte; 

deres Storrelſe middelmaadig (Gjannemſnitet omtrent ligt med 

Afſtanden fra Snudens Siderande og dobbelt faa ſtort ſom Af⸗ 

„) Snuden, maalt til Midten af en Tverlinie, dragen gicnnem Sje— 

hulernes forreſte Rand, vil give ſamme Forhold; hvorimod det ſkraa 

Maal fra Midten af Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand paa 

Grund af Snudens Brede giver et meget forſkjelligt Forhold. 

52" 
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ſtanden fra Mundranden); ved en Rende ſtaa de, ſom ovenfor 

angivet, næften i Forbindelſe med Munden. Indvendigt og fortil viſe 

de en temmelig ſtor men meget tynd, noget trianguler Hudlap, 

ſem er rettet bagud, og ſom modes af en anven, fra den bageſte 

Rand udgaagende og framadrettet Hudlap, der er tykkere end den 

ſorſtomtalte eg uddragen i en længere Spidſe; tilſammen tjene 

disſe ligeſom til at luffe eller afgrendſe den indre Naſehule. 

Fra Neſeberets bageſte Rand udgaar endvidere, mere indvendigt 

og i Retningen bagud eller med Munden, en lille, temmelig ſmal, 

fladtrykket, noget lancetdannet Lap eller Skj̃eggetraad, der 

neſten, men dog ikke ganſke, nager Mundens Rand. Mund— 

ſpalten bredt heſteſtodannet, begyndende omtrent under Ojehu— 

lens forreſte Rand eller ubetydeligt foran denne, og ſtrekkende fig 

omtrent til hen under dens bageſte Rand. Det opſpilede Gab 

er af elliptiſt Form; Hojdegjannemſnitet, der er mindre end 

Hovedets halve Lengde men ſtorre end Trediedelen, forholder fig 

til Bredegjennemſnitet omtrent ſom fire til tre. Naar Munden 

er lukket, dannes dens forreſte Rand paa Midten af de til en ſtor 

Lap ſammenvoxede ydre Neſcklapper; denne Lap har bredt afrun— 

dere Fjorner og en halvmaaneagtig Indbojning paa Midten; 

den er faa ſterkt udviklet, at den ikke blot ganſke ſtjuler den paa 

Dette Sted temmelig rudimentere Overlebe og de indre Neſe— 

lapper men ogſaa Tænverne, idet den ſtoder op til Underleeben. 

Paa Siderne af Munden er Overleben vel udviklet, og danner 

endog en temmelig flor Lap bagtil paa hvær Side. Fortil er 

Underleben kun fvagt udviklet, men frembringer Derimod paa 

Siderne to breve Folder, der ftræffe fig lige op til de ſmaa 

Mund vigsgruber. Tenderne danne faavel i Overs fom Un⸗ 

derkjcben et Baand af Heſteſkoform; dette Baand har i Overs 
kjcben lidt ſtorre Lengde end i Underkjceben, medens det Derimod 

paa ſidſte Sted er lidt bredere; paa begge Steder har Baandet 
fin ſtorſte rede fortil. Som hos Hajerne i Almindelighed ere 
ænderne ſtillede meget tet ved hvcrandre og tillige meget 
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regelmesſigt i Rakker; jeg har i hvær Kjæbe kunnet ſkjelne fer 

Træræffer; i Overkjceben har jeg talt 48 Tender i hver Rakke, i 

Underkjaben kun 46; Antallet af ſamtlige Tender vil ſaaledes 

beløbe fig til henimod 600. Tandretkerne beſidde en temmelig 

ſter Bevegeligbed, eller kunne lægges ned og rejſes op. Iſtedet— 

for at Tænderne hos Benfiſkene gjcerne ere anbragte i ſamme Plan 

eller rette Flade, folge de derimod her Knoglernes afrundede Form, 

og udgjore ſaaledes omtrent. Bekleedningen af en Halveylinder. 

Hrad Formen af de enkelte Tender angaar, da kunne de frem— 

ſtilles ſem et Knogleblad, der er lidt krummet (noget halvmaane— 

agtigt), og hvis Rand er udſkaaret til fem Saugtagger, der til 

tage raſkt i Storrelſe mod Midten (idet den yderſte paa hvær 

Side er den mindſte, den mellemſte overgaar de øvrige betydeligt 

i Storrelſe“k). Mundhulen er af hvid Farve. Tat bag 

Tandbaandet i Overkjcben findes et ſmalt Hudſejl (bredeſt 

fortil, gradevis aftagende mod Siderne, indtil det enter ganſke 

ſpidſt tæt bag Tandbaandet). Et lignende Hudſejl iagttages ogſaa 

bag Underkjebens Tender, kun deri forſtjelligt, at det tilſpidſes 

i ringere Grad mod Siderne, og at det viſer Lengdefolder, hvor— 

ved det faar Üdſeende ſom om det var dobbelt; ogſaa har det i 

Randen ligeſom Fryndſer, eller er udtunget. Den Mundhvelvin— 

gen udkledende Hud danner fortil en Del Tverrynker ſamt nogle 

temmelig dybe Gruber. Tungen nager langt frem i Munden 

(lige til Hud ſejlets bageſte Rand), er meget bred, kun fvagt af— 

tagende fræmefter, flad, i Enden bredt afrundet, med glat Overs 

flade. Øjnene ere anbragte tet under den breve og flade Pans 

) Da Joh. muͤller og Senle angive (d. Plagioſtomen J. c.), at 

der regelmesſigt kun forekommer en Sidelap paa hover Side of den 

ſterre mellemſte, vil jeg bemerke, at dette har foranletiger mig til at 

underſoge et temmelig ſtort Antal iſolerede Tender under Lupen og 

Mikroſkopet, og at jeg altid har fundet to Lapper paa hver Side, 

men den pderſte er rigtignok meget lille. 
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des Siderande i Hovedets Sider; de kunne ganffe ffjules eller 

gicemmes under to Hududvidelſer, den ene fræmbragt af Pandens 

Sidehud og foreſtillende et overſte Ojelaag, medens den 

anden eller det nederſte Ojelaag ſtyldes Ojehulens nederſte 

Rand. Det everſte Ojelaag er ikke blot længer end Ojet og 

Ojehulen, men ogſaa længer end det nederſte Ojelaag, og lægger 

ſig ud over dette; i Forening danne de en Spalte, ſom begyn— 

der ganſke lidt bag Mundſpaltens forreſte Rand, men ſom ogſaa 

ftræffer fig lidt længer tilbage end Mundvigen. Denne Spalte 

kan, efter Fiſkens Godtbefindende, lukkes mere eller mindre fuld— 

ſteendigt. Selve Øjet, der ligger pan Bunden af den rumme— 

lige Hule, ſom disſe Hududvidelſer danne, har en elliptiſk Form 

med meget ſtorre Lengde- end Hojdegjeennemſnit (Forholdet om— 

trent ſom ſyv til fire). Ogſaa Pupillen er en Lengdeſpalte. 

Tat bag Ojelaagsſpaltens bageſte Vinkel, og tildels under denne, 

fræmtræve de temmelig ſmaa Sprojtehuller med en noget 

langſtrakt ægdanner Form og i ſkraa Retning fremefter. Ind— 

vendigt viſer Sprojtehullet to Kanalaabninger, en ſtorre forreſte 

og en mindre og tillige hojere anbragt bageſte. Det er den for— 

reſte ſtorre Aabning, der med en kort og temmelig vid Kanal forer 

til Gjellehulen; inde i denne Kanal nær dens ÜUdmunding 

i Gjellebulen er en lille Bigjelle (Pſeudebranchie) anbragt, 

beſtaaende af ſyv eller otte meget ſmaa Blade. Gje lle ſpal— 

ter ne ere ſaaledes indſkaarne i Hovedets Sideflader, at de forneden 

naa, eller dog næften naa, Bugfladens Siderande, men ingen— 

lunde indſtjcre fig i Bugfladen. Den Lengde, ſom Gjelleſpal— 

terne indtage, er omtrent lig med Oj ſpalternes Lengde, ſtorre 

end en Fjerdedel af Hovedets Lengde og ſtorre end Aſſtanden 

fra Ojeſpaltens bageſte Vinkel til forreſte Gjelleſpaltes Rand. 
Medens de fire bageſte Gjalleſpalter ind byrdes ere adſkelte ved 

omtrent ligeſtore Mellemrum, fjærner den forſte fig ved et bety— 

deligere Rum fra de ovrige; den er tillige den ſtorſte, og de fol— 

gende aftage gradevis, ſaa at den ſidſte kun omtrent har den 
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forſtes halve Højre. Den fjerde Gjællefpalte er anbragt tæt foran 

Bryſtfinnens Rod, den femte derimod over fælve Bryſtfinnen. Almin— 

deligt plejer man at tillægge Hajerne fem Par Gjeller, 

medens det vilde være nøjagtigere at ſige, at de beſidde halv— 

femte Par, idet en af de fem Gjellebuer kun er forſynet med 

en Reekke Gjelleblade iſtedetfor to. Men, iſtedetfor at hos Bens 

fiſtene den bageſte Gjellebue ofte er tilvoxet, og ſaaledes kun har 

en Rakfe Gjelleblade, faa er Forholdet her omvendt, eller det er 

den forreſte, der er tilvoxet med fin forreſte Flade. De to Rakk— 

ker Gjeelleblade, hvormed hveer af de fire bageſte Par Gjellebuer 

viſer ſig forſynet, ere adſtilte ved, og tillige med deres ene Side 

faſtvoxede til en Hudveg, der fortſetter fig til Gjellehulernes 

ydre Bedeekning, og ſmeelter ſammen med denne. Saaledes deles 

hvær Gjellehule i fem Sakke eller fem Rum, hvært med to 

Spalteaabninger, idet en indre Mundaabning ſparer til den ydre 

Gjelleſpalte. Uagtet de ſedvanlige Fremragninger paa Gjalle— 

buernes Mundſide ikke ganſke ſabunes, maa dog paa den anden 

Side indrommes, at de kun ere tilſtede ſom Spor, ikke faa meget 

med Henſyn til Storrelſen, ſtjondt de ere temmelig ſmaa, men 

iſer med Henſyn til Tallet, i det hvær Rakke kun beſtaar af to 

eller tre Stykker. 

Kroppen, Halen medregnet, er ſaa langſtrakt og ſmal, at 

den neſten fortjæner Bencevnelſen aaledannet. Mellem Bryſtfin— 

ner og Gadbor kunde Formen ſiges at være firfantet med ſterkt 

afrundede Hjørner og med noget ſtorre Højre end Tykkelſe; bag 

Gadboret tiltager Sammentrykningen mere og mere, eller Hojdefor— 

holdet voxer ſammenlignet med Tykkelſen. Bryſtfinnerne ere 

tilbæfteve ſtraat i Fiſtens Bugflade, faa at de nærme fig langt 

mere til hinanden bagtil end fortil; de befinde kun Bevagelſe i 

Retningen op og ned. Formen fremſtiller omtrent en Triangel, 

hvis forreſte Vinkel er tilheftet, den bageſte-inderſte temmelig bredt 

afrundet. Deres Lengde indeholdes henimod otte Gange i To— 

tallengden; deres Brede bageſt, hvor de ere næften lige afſkaarne, 
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udgjor omtrent to Trediedele af Længden. Bugfinnernes 

ferreſte Tilheftningspunkt ligger omtrent i ) af Totallængren; 

de ere kun af ringe Storrelſe, og ſtaa i faa Henſeende betydeligt 

tilbage for Bryſtfinnerne; de have vel Triangelform, dog paa en 

anden Maade end Bryſtfinnerne; de framſtille nemlig et Par 

lave og laͤngſtrakte Triangeler med meget ſtump Topvinkel og med 

den bageſte Side meget ſlraat bagudrettet (medens Bryſtfinnerne 

danne temmelig forte og høje Triangeler med noget ſpids Top— 

vinkel og den bageſte Side lodret). Disſe Finner viſe for faa 

vidt Forſkjcllighed hos Kjonnene, at medens hos Hunnerne 

Trianglerne ligge tæt op til hinanden med Grundlinierne, uden dog 

at være ſammenvoxede, ſmeelte de derimod hos Hannerne aldeles 

ſammen bagtil, fan at de bag Gadboret og Kjonsdelene danne 

ligeſom et tilſpidſet Forklede. Midt imellem Bugfinnerne udſtrak— 

ker Gadborregionen fig, der hes Hunnerne har en meget 

ſtorre Lengdeſtrekning end hos Hannerne, og tillige er udviklet 

paa en anden Maade. Med ſelve Gadborets bageſte Rand 

fremtreder hos Hunnerne en temmelig ſtor Hudlap; Gadberre— 

gienen bag Gadboret viſer et Duſin ſymmetriſke Lengdefolder, og 

to ſammentrykkede og noget tilſpidſede Hud papiller ere anbragte 

lidt bag Gadboret. Hos Hannerne findes hverken Folder eller 

Papiller, men kun to Aabninger (Abdominalaabninger) tet bag 

Gadberet, og dette har langs Randene en ſmal Hududvidelſe eller 

Breemme, ſom ganſke ſavnes bos Hunnerne. Omtrent over Bug— 

finnernes bageſte Spidſe og omtrent i Midten af Totallengden 

begynder den lille, triangulere, forſte Rogfinne. Triangelen 

er tilbæftet ved noget mere end den forreſte Halvdel af Grund— 

linien; dens bageſte-nederſte Vinkel er ret, neſten aldeles ikke af— 

rundet (bvilket derimod er Tilfeldet med den overſte bageſte noget 

ſpidſe Vinkel), dens Lengde omtrent dobbelt faa ſtor ſom Hojden. 

Omtrent under forſte Rygfinnes bageſte lodrette Rand begynder 

Gadborſinnen, der omtrent har ſamme Form ſom Bugfin— 

merne, men dog er mere langſtrakt og lav (den Triangel, ſom den 
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danner, bar næften fire Gange faa ſtor Længde ſom Højre). Lidt 

foran Gadborfinnens Spids begynder Tilhaeftningen af anden 

Rygfinne, der er kjendeligt mindre end ſorſte, men ganffe ſtem— 

mer med den i Form. Halefinnen er temmelig vidt adfkilt 

ſaavel fra anden Rygfinne ſom fra Gadborfinnen, wen indtager 

imidlertid en betydelig Strakning langs Siderne af Kaleſpidſen. 

Dens Lengde, regnet fra dens Begyndelſe pan Bugfladen, hvor 

den ſtrakker fig lidt længer fræm end paa Rygfladen, indeholdes 

omtrent 47/2 Gange, eller dog mere end fire Gange, i Totalleeng— 

den. Den beſtaar af to Flige, en overſte og en nederſte, hvis 

Adſtillelſe dog kun betegnes ved et meget lille Indſnit; det er kun 

den overſte, der omſlutter Haleſpidſen (eller, med andre Ord, 

Heterocerci finder Sted, ſom hos Hajerne i Almindelighed). Den 

begynder meget lavt, men hæver fig gradevis (dog kun ſpagt), 

faa at den opnaager fin ſtorſte Hojde allerbageſt, efter at være 

kommen forbi Haleſpidſen; dens bageſte Rand er afſtaaren bredt 

og noget ffraat (i Retningen ned eg lidt fræm) ; dens nederſte Afde— 

ling, ſom indfatter Haleſpidſen forneden, er kun kort, og ligeſom 

den overſte begynder den lavt, og nager ſin ſtorſte Hojde bageſt. 

Halefinnens nederſte Flig har langſtrakt Triangelform med den ſtorſte 

Hojde omtrent paa Midten. Alle Finnerne ſtemme deri overens, 

at deres Straaler ere aldeles utydelige. Hele Legemet er tæt 

bedakket med ſmaa Skjelplader (omtrent 1/5 Linie lange hos 

et Exemplar af ſexten Tommers Lengde), der ligge tagſtenagtigt 

over hverandre, og ere ordnede temmelig regelmasſigt i ſkraa 

Relker. J Almindelighed kunne Sfjællere vel ſiges at være trez 

tornede eller trefligede, idet hoert enkelt Skjal bagtil uddrages til 

en lang Spids paa Midten, der ved Roden paa hver Side er for— 

ſynet med en meget mindre Spids. Men, foruden denne Hovedform, 

iagttages ſom Undlagelſer to andre Former. Den førfte er den, 

hvor Sidefligene mere eller mindre fuldſtendigt forſvinde, faa at 

Etjællet faar Udſeende af en bagtil ftærft tilſpidſet Oval; denne 

Form viſer fig iſer paa Fiſtens Underflade. Den anden afvis 
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gende Form, ſom tillige forekommer meſt indffrænfet, er den, hvor 

ogſaa Mellemſpidſen forſpinder, og Skjallene antage Form af 

ſimple, dog juſt ikke ganſte regelmeesſige, Firkanter, hvis Vinkler 

tildels ere afſtumpede eller afrundede. Saadanne Skjal har jeg 

ſundet paa Snudeſpidſen, ſaavel paa dens overſte ſom underſte 

Flade, foran og bag Mundranden og ved Gadborets Rande. 

Denne Form er meget let kjendelig for Folelſen; thi medens Fi— 

ſten ellers overalt viſer ſig glat, naar den ſtryges forfra bagtil, 

ſtarp, naar den ſtryges bagfra fortil, er den Derimod paa de bes 

tegnede Steder glat, i hvilkenſomheelſt Retning den ſtryges. De 

Stjæl, ſom ere væbnere med Spidſer, ere tillige forſynede med 

Lengdekjole; jeg har bemerket to konvergerende Kjole fer Hoved— 

ſpidſen, en for hvær af Sideſpidſerne; hvor disſe ſidſte forſpinde, 

ſavnes ogſaa deres Kjole; de Sfjæl, ſom ganſke mangler Spidſer, 

viſe heller ikke noget Spor til Kjole. Skjallene ere iovrigt over— 

trufne med en egen Glaſur, der giver hele Fiſken Glasglands. 

Sidelinie er ilke tilſtede; Slimaabninger viſe fig kun ſpar— 

ſomt og mindre tydeligt. Kjendeligſt og beſtemteſt fremtrede de 

paa Underfladen af Snuden, hvor de fra Naſeborenes pderſte— 

forreſte Vinkel danne en lidt bojet Linie, ſom folger Snudens 

Rand til henimod dens Spidſe eller Midte, og derpaa under en 

afrundet Vinkel bøjer fig lige tilbage, for litt foran Munden at 

forene fig med Linien fra den modſatte Side. 

Hos et Exemplar paa 16 Tommer holdt Bughulens 

Leengde henimod 4 Tommer, eller omtrent en Fjerdedel af 

Totallongden. Bughulens indre Bekledning er hvidagtig med en 

mat Perlemeder- eller Silkeglands. Den gulbrune Lever indta— 

ger, paa den ſidſte halbe Tomme nær, hele Bughulens Lengde; 

den fladtrykkede, brede, i Enden ſtumpt afrundede højre Lap er 

den meſt udviklede, og viſer fig, naar Bughulen aabnes, bekle— 
dende eller ſtjulende Tarmekanalen. Den vanſtre Lap, ſom lig— 

ger ovenover Tarmekanalen mod Rygfladen, er vel ogſaa bred og 

fladtrykket, men ſtaar noget tilbage i Længde for den højre, ender 
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med en lille Spids, og har foran paa den indre Side en lille, 

tilſpidſet, trianguler Bilap. Tarmekanalen er ganſke lige, og 

har altſaa kun Bughulens Længde. Spiſeroret meget fort, 

naekſten forſvindende. Da Spiralklappen fræmtræver langt 

foran i Tarmen, bliver Mavens Üdſtrakning ogſaa meget be— 

grendſet. Spiralklappen danner otte Snoninger, og forſpinder 

forſt omtrent en Tomme fra Enden af Tarmekanalen. Denne 

bar i ſin hele ÜUdſtrekning meget tynde Vegge, viſer ingenſteds, 

ſaavidt jeg har kunnet bemerke, fremſpringende Papiller, men 

derimod et ſtor Antal færdeles fine Lengdefolder. Fortil er Tar— 

mekanalens Gjennemſnit ſtorſt, bagtil aftager dette jævn og gra— 

devis, ſaa at Maſttarmen bliver den tyndeſte Del af Tarmen. 

Til Maſttarmens Rygflade, endel nærmere Enden af Spiralklap— 

pen end Gadboret, er et lille (omtrent fire Linier langt), polſe— 

dannet Redſkab haftet, der har en kirtelagtig Bygning, og ved en 

fort Kanal forbinder fig med Tarmen. Hunnens Genera— 

tionsorganer, der ere dobbelte, gjcnnemlobe hele Bughulen, 

ja overgaa endog denne lidt i Længde, idet de dels bugte fig 

noget, dels allerforreſt boje ſig op under Mellemgulvet eller den 

Væg, ſom adſtiller Hjerteſakken fra Bughulen. Wggegangen, 

der er heftet til en bred Fold af Bughuden, viſer ſtor Overens— 

ſtemmelſe med det ovenfor hos Havmuſen beſtrevne Forhold: 

forſt danner den (i en Strakning af lidt mere end en Tomme) 

en tynd Kanal med Spor til indvendige Lengdefolder; derneſt 

ſpulmer den op til en noget oval, dog fladtrykket, Udvidelſe (i 

omtrent ¼ Tommes Lengde) med tykke Vægge men ſnavert og 

glat indre Rum; derpaa danner den atter en tynd Kanal, tyn— 

dere end for Udvidelſen (i halvanden Tommes Længde), bageſt, 

ligeſoran dens Overgang i Vulvaen, betegnet med tre forte Sams 

menſnoringer udvendigt, og ved en ftærf Klap indvendigt adfkilt 

fra Vulvaen. Denne, ſom omtrent har 1 Tommes Længde 

eller noget mere, danner en temmelig ftærf Svulſt eller Udvidelſe 

med tykke Vegge, ftærfe indvendige Lengdefolder (ſyv eller otte) 
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og i den forſte Halodel ligeledes med ftærfe Tverfolder (ogſaa 

ſyv eller otte i Tallet), hvorved et regelmesſigt Næt fræmbringes. | 

Vulvaerne aabne fig i en felleds Hule med Gadboret, eg en Kloaf | 

kan altſaa her med Rette ſiges at være tilſtede, ſaameget mere, 

ſom ogfaa Uringangene have deres fæller Aabning i den bageſte 

Del af denne Hule (den hos Hunnen ovenomtalte Hudlap). 

Nyrerne har jeg fundet ſvagt udviklede, forſt viſende fig i den 

bageſte Halvdel af Bughulen. 

Den bruſkagtige, til et Stylke ſammenſmeeltede Hjerne— 

ſkal viſer fig ikke blot foran Øjnene ſardeles fort og afſtumpet, 

men den forreſte Rand er endog halvmaaneagtigt indbojet, faa at 

Siderne rage vinkelagtigt fræm foran Midten. Fra denne ſorreſte 

Rand udgaa parallelt fræmefter tre meget tynde, neeſten traadag— 

tige, noget fladtryffere Smaabruſke, der naa til Snudeſpidſen, 

og der bøje fig mod hinanden og forene fig; de tjene til Underſtot— 

teſſe for den blode Snude. Noget bag Sjeeneſkallens forreſte 

Rand, mellem og foran Ojnenes forreſte Rand, aabner ſig en 

meget ſtor, omvendt hjartedannet Fontenelle, der har ſtorre 

Breve end Længde (dens Lengde indeholdes fem Gange i Hjer— 

neſtallens Lengde, og overſtiger en Trediedel af dens ſtorſte Brede). 

Bag denne Fontenelle mellem Ojebulerne danner Sjarneſkallens 

Overflade paa Midten en bred og afrundet, eller endog foroven 

flad Svulft, der fortil er noget ſmallere end bagtil, hvor den 

ſtraatnedſtigende forfvinter omtrent i Linie med Ojehulernes bas 

geſte Rand. Tat bag denne Lengdeſpulſt ſes i en Fordybning 

fire meget ſmaa, neſten punktagtige Fonteneller, der ligge parvis 

tet ved Siden af hinanden; langs hver Side af Svulſten ſtrakker 

fig en bred og temmelig dyb Rende, hvis ydre Bæg dannes af 

Ojehulens framragende øvre Rand. Paa Baghovedets Overflade 
frambringe to halvmaancagtigt bojede, fra hinanden vidt adſtilte 
Lenadekamme ligeſom et latinſk II *). 

) Om denne Arts Skelet kan jeg for Tiden, af Mangel paa det nod— 

vendige Materiale, intet Videre meddele. 0 
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Om Afarter af denne Fiſt er Intet mig befjændt, uten man 

dertil maatte ville henregne, hvad jeg ovenfor under Farven 

har anmarket, at nogle Exemplarer ere ferſynede med hvide Plet— 

ter foruden de morke. 

To Alen ſynes omtrent at kunne fættes ſom Grendſen for 

denne Arts Vært. Et Exemplar af henimod denne Længde (44 

Tommer) vejede, efter Pennant, omtrent fer Pund. Hunnerne 

ſtulle blive betydeligt ſtorre end Hannerne, hvilket dog ikke menes 

at gjeelde nærværente Art alene, men Hajerne overhovedet. Naar 

nogle Forfattere ") angive atten Tommer ſom det ſtorſte Maal for 

Arten, da fejle de aabenbart. Cremplarer af denne Sterrelſe 

kunne næppe ſiges at være ſtort mere end halvvoxne. 

Den ſmaaplcttede Rodhaj, der er faa hyppig paa de engelſke 

og franſte Kyſter ligeſom i Middelhavet, forekommer vel hos os 

og paa de norſke Kyſter, men dog kun ſjeldent. Hvor højt den 

nager op mod Nord, er ubefjændt. Jeg har kun en eneſte Gang 

ſet den fanget i det nordligſte Kattegat (ved Aalbak), aldrig endnu 

ved de ſjallandſte Kyſter “). 

Om denne Arts Levemaade har jeg intet Andet at anmærfe, 

end at den er en ſelſkabelig Fiſt, hvad dog kan ſiges om de fleſte 

Hajer, og at den i Regelen opholder fig nær Bunden, hvilket juſt 

heller ikte er ejendommeligt for den ene. 

) muͤller u. Senle d. Plagioſtomen J. e. 

78 Dette ved Aalbak fangede Exemplar, en Hun af over tredive Tom— 

mers Længde, var allerede opſkaaret og udſpilet tit Torring, inden 

jeg kom til, og jeg kunde blot rædde Hovedet af det. Jeg har i 

min Beſkrivelſe maattet tage min Tilflugt til Middelhavsexemplarer, 

ſom tilmed ikke vare fuldvorne Ved at ſammenligne ovenomtalte 

Hoved med disſe har jeg troet at bemerke flere, dog viſtnok ikke meget 

veſentlige Forſkiclligheder En yderligere Sammenligning af vorne 

nordiſke Exemplarer med voxne Middelhavsexemplarer vilde imidler— 

tid ikke være overflødig. 

Ufarter. 

Størrvelfe. 

SoreFommen. 

Levemaade. 
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Deng Næring beftaar af mindre Fiſke, dog ogſaa af forſtjeal- 

lige andre Havdyr, ifær Bleekſpruter. Den er, ſom Hajerne i | 

Almindelighed, meget graadig, og bider villigt paa Krog; men | 

bliver netop Derved, hvor den forekommer i Mengde, byrde | 

fuld for Fiſkerne, der i Regelen ikke have Brug for den, og der— 

for nodigt ſe den optage Pladſen for bedre Fiſke. 

Borplantning. En Parring finder Sted, ſom hos de højere Bruſffiſke i Al 

Anvendelſe. 

mindelighed, men Rodhajerne høre til de faa Fiſke af Hajer— 

nes Familie, der, iſtedetfor at fode levende Unger, lægge Wg. 

Disſe (hvoraf nedenfor ſes en Afbildning) omfluttes af et langſtrakt— 

firkantet, temmelig gjennemſigtigt, ravgult eller brungult Hornhyl— | 

fer, hvis Sjørner ere uddragne i bugtede, traadagtige For⸗ 

længelfer; nogle ſmaa Lengdeſpalter paa Siderne af Hylſteret 

tilſtede Vandet fri Adgang, og i den ene Ende af dette er 

den Aabning, hvorigjennem Foſteret flipper ud, efterat det har 

naget den fornødne Udvikling. Forplantningen ſkal foregaa om 

Vinteren, og Hunnerne til denne Tid nærme fig Kyſterne, for at 

ſtille fig ved Æggene. Man ſiger, at disſe, ved Hjelp af de 

ovenomtalte lange Traade, heftes til Tang og lignende Gjen— 

ſtande, for at Strømmen ilke ſkal fore dem bort. Hvormange 

Wg en Hun lægger, og hvor længe Vglagningstiden vedvarer, 

ſynes ikke nøjagtigt befjændt. Bonaparte angiver imidlertid ti 

til femten Wg for et Kuld ). 

Viſtnok kan denne Fiſk omtrent ligeſaa godt ſom vor alm in— 

delige Pighaj anvendes til Nering, men den er, ligeſom denne 

og ligeſom Hajfiſkene i Almindelighed, et pderſt ſlaet Nerings— 

middel, ildeſmagende“ ), ſpert fordojelig og ſom Folge deraf tillige 

mindre fund. Huden kan formedelſt dens, ved Skjellenes Form 

) Per una portata. Bonaparte Fauna italiea. 

+") La sua carne ha un ſastidioso odore di muschio, è dura e di 

sapore cattivo. Bonap. I. e. 
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og Ordning betingede Skarphed, benyttes af Træarbejdere til at 

polere med; ogſaa anvendes den til Kaarde- og Knioſteder o. ſ. v. 

Med Paraſiter er denne Rodhaj meget ſparſomt udſtyret, 

ſaavidt vore Erfaringer hidtil gan. Van Beneden har for 

nyligt i dens Tarmekanal truffet en Beendelorm (Acanthobo— 

thrium coronatum Rud. “), og dette er den eneſte Indvolds— 

orm, man fjænder hos den. En enkelt Gang har jeg fundet en 

Lernæa, der ſynes mig at falde ſammen med Lernæopoda Galei 

Kr. (eller i al Fald ſtaar denne Art overmaade nær”), hæftet 

, tæt bag Gadborregionen paa Bugfinnernes Bindehud hos en 

ung Han. 

Det nedenſtagende Traſnit fro mſtiller et Gg, paa hvilket en Del af 

den forreſte Veg er borttaget, for tydeligere at viſe Foſterets Leje og den 

ſtore Blommeſck under Bugen. Aabningen, hvorigjennem Ungen kryber 

ud, findes i den Ende, ſom Snuden vender imod. 

) Les Helminthes cestoides, extrait pag. 11. 
) Naturhiſt. Tidsſkrift I, 272. 

—̃ — — . —ͤ—ũ— 

Siender. 



Den ſortmundede Rodhaj (Scyllium melastomum 
Raſin. *). 

Denne Fiſk, ſom fra Trondhjcmfjerden ſkal forekomme til langt ind 

i Middelhavet, vil rimeligvis ſtundom træffes paa de danſke Kyſter, naar 

en ſterre Opmerkſomhed bliver ſkjcnket disſes ikke blot ſtadige Beboere 

men ogſaa ſjoldnere Beſegere; og jeg har derfor troet her at maatte 

meddele dens Skjclnemerker. 

Snuden noget langſtrakt, udgjerende fuldt en Trediedel 

af Zovedets Lengde. Wæfeborene med kort, trekantet, hudag— 

tig Klap, ikke ved nogen Fure forenede med Mundhulen. 

Anden Rygfinne over Gadborfinnens bageſte Del. En 

Rœkke ſmaa, flade Torne langs Salefinnens øvre Rand ved 

Roden. Farven rødbrun i det Graalige, langs Siderne med 

et Par Ræœkker mere eller mindre tydelige (ſtundom ganſke 

*) Da jeg anſer det for overensſtemmende med Videnſkabens Tarv, at 

Artsnavnenes Gyldighed gjeres afhængig af deres Tidsfelge, kan jeg 

ikke undlade at indrømme det af Rafinesque foreſlagede Artsnavn 

dets Ret, hvorvel det i grammatikalſk Henſcende er forkaſteligt. Vilde 

man end optage Bonapartes forbedrede Bencvnelſe: melanosto— 

mum, faa burde denne dog kun betragtes ſom en ſimpel Sprogret— 

telſe, og Rafinesques, ikke Bonapartes Navn knyttes dertil. 

Men efter min Anſkuelſe ere ſaadanne Rettelſer ofteſt ikke blot over— 

flodige men ſelv byrdefulde; Hvorimod jeg ingenlunde er blind for 

Onſteliaheden af, at de Naturforſkere, der opſtille nye Arter og 

Slægter, vilde anvende den fornødne Omhu paa Navngivningen, for 

at ikke deres Efterfelgere ſkulle frift & til ved Forandringer at be— 

byrde og forvirre Synonymien. 
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forſpindende) Plætter, der omgives af lyſere Ringe; Mund- 

hulen fort. 

Gunnerus, Trondh. Selſk. Skrift. II. 249: Squalus catulus. 

Strom, Sondmors Beſkr. I, 283: Haae-Gjæle. 

Aſcanius, le. IV, 5: Rodhaage. 

muͤller, Prodr. n. 314: Squalus catulus. 
Rafinesque, Caratt. pag. 13: Galeus melastomus. 

Wilsſon, Prodr. S. 114: Squalus annulatus. 

Bonaparte, Icon. d. Fauna italica: Pristiurus (Seyllium) 

melanostomus. 

muͤller u. Zenle, d. Plagioſtomen S. 15: Pr. melanostomus. 

Med Henſyn til det citerede Numer af muͤllers Prodromus har jeg 

allerede ovenfor (S. 815) viſt, at dets rette og egentlige Plads er her, og 

ikke under Seyllium canicula. Jeg ſkal, Synonymien betreffende, endnu 

kun tilføje, at jeg aldrig har haft Lejlighed til at underſoge Exemplarer 

af denne Fiſk fra Middelhavet, og altſaa ikke efter egen Sammenligning 

kan ytre nogen Dom over Middelhavsformens Identitet med den nordiſke Fiſk. 

Den Kjændegjærning fortjener maaſke i ſaa Henſeende at udheves, at medens 

Arten hværfen er fjælden paa Norges Veaſtkyſt eller i Middelhavet, ſynes 

man hidtil kun at have Kundſkab om et eneſte paa den engelſke Kyſt fan— 

get Exemplar. — Da flere af de nyeſte Forfattere betragte den her om: 

handlede Form ſom Typus for en egen Slægt, maa jeg endnu vedkjende 

mig den Anſkuelſe: at Karaktererne for Slægten Pristiurus ikke ere af 

en ſaadan Betydning, at de berettige den foreſlagede Adſkillelſe. De ind— 

ſkrenke fig nemlig til den noget længere Snude og Tornene paa Halen. 

Danmarks Siffe, III. 53 

Synonymi. 
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Galeus Cuv. 

Snuden lang, fladtrykket, med Næfeborene paa Underfladen. 

Tenderne omtrent ens i begge Kja ber, flade, for den allerſtorſte Del 

uſpmmetriſke, med ſkarpe Kanter, ſkraat mod Siderne rettet Spids 

og en Afſats pan den yore Rand, bvilken tillige er tagget. Smaa 

Mundvigfolder men ingen Le ebebruſk. Øjnene med Blink— 

hud. Sprojtehullerne temmelig ſmaa, lidt bag Øjnene. En 

eller to af Gjelleſpalterne over Bryſtfinnernes Rod. Forſte 

Rygfinne langt foran Bugfinnerne, anden over Gadborfinnen. 

Halefinnen med den nedre Lap fortil temmelig høj og Derfor 

noget gaffeldannet. Skjellene meget ſmaa, trekjolede. Tar— 

meklappen ſtruedannet. 

122de Art. Den almindelige Blaahaj (Galeus vul- 
garis Flm.). 

Hovedets Længde indeholdes omtrent fire Gange 

i Totallengden, Snudens Lengde henimod tre 

Gange i Hovedets Længde. Na ſſeklappens Smaa— 
flige ſmale og ſpidſe. Fjorten ſkraatudadlobende 

Tandrækker i hver Kjebe, foruden den lige, af ſym— 
metriffe Tender dannede, Middelrœkke. Bryſtfin— 

nernes yderſte Vinkel temmelig ſterkt afrundet, 

den bageſte Rand kjendeligt indbojet. Anden Ryg— 

finne flere Gange mindre end forſte og kun ubety— 

deligt ftørre end Gadborfinnen. Halefinnens ſtorſte 
Længde ſtaar ikke meget tilbage for Hovedets 
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Længde, og indeholdes omtrent 4 Gange i Totals 

længden; Længden af dens nederſte Flig nager 

langt fra ikke den overſtes (de forholde fig ſom tre 

til fem), hvorimod dens Højde er dobbelt faa ſtor 

ſom hins. | 

Linné, Syst. nat. ed. X, I, 399: Squalus Galeus. 

Fleming, Brit. an. pag. 165: Galeus vulgaris. 

Wilsſon, Prodr. pag. 115: Sg. Galeus. 

Kreper, Naturh. Tidéfør. I, 275: Sq. Galeus. 

Bonaparte, Fauna ital.: Galeus canis. 

muͤller u. Genle, d. Plagioſtomen S. 57: G. canis. 

Bloch, d. Fiſche Deutſchl. tab. 120. Bonaparte J. e. 

Da denne Hajart, med Undtagelſe af dens tilfældige Nævnelfe paa 

Synonym. 

Afbildninger. 

Bemerkn. 
å r 5 til 

ovenanferte Sted i Naturh. Tidsſkrift, her forſte Gang optræder ſom Sy non 

danſt, ſaones aldeles en Synonymi af indenlandſke Forfattere. Wils— 

fon kan imidlertid med Grund ſiges, forſt at have forøget vor Fauna med 

Blaahajen, idet han paa det citerede Sted omtaler den ſom forekommende 

i Kattegattet og fælv i Oreſundet. — Naar Bonaparte, og efter ham 

Joh. Muller og Senle ville fortrænge Flemings Artsnavn ved at 

hente en Bencævnelſe fra Rondelet, ſynes de at have forglæmt, at den 

forlinneiſke Nomenklatur, efter almindelig Vedtegt, ingen Gyldighed tillægs 

ges, og at vilkaarlig Navneforandring er en af Zoologiens ſtore Plager. 

Vore Fiſtere i det nordlige Kattegat kalde denne Haj Blaa— 

haj, en Benavnelſe, der upaatvivleligt udſpringer af dens Forvex— 

ling med en ved Englands Sydkyſt, den franſke Væftfyft o. ſ. v. 

forekommende Art (Carcharias glaucus Cup.), med hvilken den i 

Farve og almindelig Form har nogen Lighed. Jeg troer imid⸗ 

lertid her at kunne beholde dette Navn, da det er det eneſte, ſaa— 

vidt jeg ved, hos os brugelige; da det efter Fiſkens Farve ikke er 

ganſke upasſende; og da det ikke let ſynes at kunne give Anled— 

ning til nogen Forvildelſe. Paa Iydlands Veſſkyſt har jeg ikke 

blandt Fiſkerne fundet nogen egen Benævnelfe for denne Fiſk. 

Blandt de hos os ſikkert forekommende Hajarter er der ingen, den 

neervarende let, ved en los Beſkuelſe, vilde kunde forvexles med, 

53* 

Ben svnelſer. 

Beſtrivelſe. 
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uden maafte med Pighajen; da den i Farve, Størrelfe og 

almindelig Form ſtaar denne temmelig nær: men Mangelen af 

de ſaa betegnende Pigge foran Rygfinnerne og derimod Tilſtede— 

verelſen af en Gadborfinne adſtille ved forſte nærmere Un— 

derſogelſe Blaahajen. 

Farven er paa Ryggen ſtaalgraa, faldende lidt i det Rodag— 

tige, og lidt lyſere end hos Pighajen; Bugen hvid, noget perle— 

moderagtig. Rygfinnerne have Farve ſom Ryggen; Bryſt- og 

Bugfinnerne ligeledes paa Overfladen, medens de paa Underfla— 

den ere hvide; Halefinnens Flige ſtaalgraa. Ojets Pupille 

fort, omgivet af en meget ſmal masſingfarvet Ring; Hornhuden 

hvidagtig med iriſerende Glands (eller ſtundom ſolvfarvet med 

Masſingſtjær), nœrmeſt Pupillen bronceagtig. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 28“; B 27/3"; C 24½%3 ) 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnens Begyndelſe): A 2¾8“; B 2¾ “7; 

. 
Hejde foran Halefinnens Rod: A 11, B 11“; C 10/7”; 

Kroppens Bude foran Rygfinnens Begyndelſe: A 2“; B 2½ “%; 

82 

Omkredſen ſamme Sted: A 8/4"; B 8 ½“/; C 7”; 

Omkredſen foran Halefinnens Rod: A 2“; B 23/47; C 2½“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forſte Gjalleſpaltes are Rand: 

A 5“ B 5”; C 4/2”; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til bageſte Gijalleſpaltes forreſte Rand: 

A 6 “'; B 6 /“; C 5%“; 

Hovedets ſterſte Brede (foran ferſte Gjalleaabning): A 3%"; 

B 3%“; C 3%; 

Hovedets Heide foran forſte Gjalleaabning: 4 2/8“; B 2% 
G 20%); 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Neſeborenes ydre Vinkel: A 1¾“%; 

B 1/8“! Z C 18%3 

A og B Hunner, C en ung Han. 
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Snudens Brede foran Næfeborene: A 2"; B 15/6"; C 20/2" 3 

Mæfeborenes Brede: A 6“; B 6.“ C 51/35 

Naſeborenes indbyrdes Afſtand: A 12¼““; B 13“; C 11“; 

Afſtand fra Neſeborenes indre Vinkel til Mundens forreſte Rand 

A 8¼“' ; B 8½““ ; C 8%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand: 4A 2¼“; B 21/3"; 

C 25% 3; 

Ojets Lengdegjcnnemſnit: A 10½““; B 1277; C 10%; 

Ojets Hejdegjannemſnit: A 7“; B 6 /“; C 5½¼ 03 

Afſtand fra Sjebulens bageſte Rand til Sprejtehullet: A 4% 

B 5"; C4 ½““/; 

Sprejtehullets Lengdegjonnemſnit: A 1¾8“ ] B 1¼“ ] C2 ¼,— 

Pandens Brede foran Øjnene: A 26“; B 25“; C 22%; 

Pandens Brede bag Sinene: A 29“; B 28“; C 26“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Midten af Mundens forreſte Rand: 

A 30“ “; B 28“; C 24“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Mundoinklerne: A 3/8“; B 3½ “% 

C 3¼%“3 
det opſpilede Gabs Højde: A 2½““; B 2½“/; C 277; 

det opſpilede Gabs Brede: A 27/3"; B 2½ “; C 25% 

Gjællefpalternes Højde: A 8 /“; B 8“; C8"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bryſtfinnernes Rod: A 6/2“; B 6 

C 5%“; | 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 18“; B 15/7; C 15”; 

Længden af Bryſtfinnernes ydre Rand: A 3/8“; B 3½½ “; C 3/12%; 

Længden af Bryſtſinnernes bageſte Rand: A 37/7; B 2¾8“,; 

C32 ½“““; 

Længden af Bryſtfinnernes indre Rand: 4 19“; B 18%ö3 

C 16 ½““ 3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 13/8“; B 13½ “; 

C 12/6“; 
Bugfinnernes Brede ved Roden: A 9“; B 8“; C8 ¼ %,; 

Længden af Bugfinnernes yderſte Rand: A 15½d᷑ “; B 15% 

614 2"; 

Længden af Bugfinnernes bageſte Rand: A 15½““; B 15% 

e 

Længden af Bugſinnernes indre Rand: A 20“ 3 B 20“; C 19 ½¼“' 
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Gadborregionens Lengdeſtrekning: A 9!//"5 B 91/27/73 C 9”; 
Afſtand fra Gadborregionen til Gadborfinnens Begyndelſe: A 37/47; 

B 3¼¼ C 22/4"; 

Gadborſinnens Lengdeſtrœkning (den frie Flig medregnet): A 21% 

BIS is 

Gadbor finnens Højde: A 8“; B 8“; C 727; 

Gadborfinnens Afſtand') fra Halefinnens nederſte Flig: A 17%; 

B in ens 

Afſtand fra Snudeſpidſen til ferſte Rygfinnes Begyndelſe: 4A 9½ “/; 

B 9 8 

ferſte Rygfinnes Lengdeſtrakning (den frie Flig medregnet): A 3½“; 

B 3“ C 2"; 
forſte Rygfinnes Højde: A 22“; B 21“; C 21%/3'" ; 

Afſtand mellem ferſte og anden Rygfinne “): A 5¼“ ] B 5½% 

C 53 

anden Rygfinnes Lengdeſtrekning (den frie Flig medregnet): A 24“; 

F 

anden Rygfinnes Højde: A 10“; B 8“; C 9/4"; 

anden Rygfinnes Afſtand fra Halefinnens Rod: A 20““; B 24“; 

C 167; 

Længden af Halefinnens øverfte Flig: A 6 “; B 5/8“; C5 ½ “; 

Længden af Halefinnens nederſte Flig: A 3/8“; B 3¼8“ C3“. 

Formen langſtrakt, tynd, ſirlig og bojelig. Hovedet tem— 

melig ſtort (dets Lengde udgjor henimod en Fjerdedel af Total 

lengden), nedtrykket, fladt, bredt; dets ſtorſte Brede udgjor om— 

trent Halvdelen af Længden, dets Hojde kun en Trediedel af 

denne eller endnu mindree. Snudens Længde, regnet til 

Mundhulens forreſte Rand, indeholdes mere end 2½ Gange, 

men ikke fuldt tre Gange, i Hovedets Længde; ifølge den fladtrykkede, 

fortil kileformigt tilſtjcerpede, i Enden temmelig bredt afrundede 

Form kan den kaldes ſpade- eller ſtuffeldannet. Neſeborenes 

Afſtand fra Snudeſpidſen er lidt mere end dobbelt ſaa ſtor ſom 

„) Regnet fra den frie Spids. 

*) Afſtanden regnet fra Spidſen af forſte Rygfinnes frie bageſte Flig. 
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deres Afſtand fra Mundranden; de ere vel ganſte anbragte paa 

Hovedets Underflade, dog ſaaledes, at de med deres ydre Rand 

ſtode tet op til Hovedets Sideflader. De viſe ſig ſom et Par 

Tvarſpalter, der ere ſtillede lidt ſkraat, ſaa at deres ydre Ende 

bliver Snudeſpidſen lidt nermere end den indre; de indtage 

bvært omtrent en Fjerdedel af Snudens Brede paa det Sted, 

hvor de ere anbragte, begge altſaa omtrent Halvdelen, og deres 

Mellemrum bliver altſaa omtrent ligt med deres Lengdeſtrekning, 

eller de ere med andre Ord vidt adſkilte fra hinanden. Neſe— 

klappen, eller den Neſeborenes indre Halpdel tildckkende Hud— 

lap, udſender to ſpidſe Smaaflige; Huden, ſom udflæver Neſe— 

borenes ydre Halvdel, er lagt i regelmesſige Lengdefolder (tre 

eller fire); paa den indre Side af disſe Folder udgaar en ſtor 

og flad, lige indadrettet Hudſpids, og en anden fræmadrettet fra 

Neſeborenes bageſte Rand, men begge disſe viſe fig ikke udven— 

digt. Mundſpalten, hvis forreſte Rand ligger omtrent i 

Linie med, eller kun lidt foran for, Ojehulens forreſte Rand, 

medens dens bageſte Vinkel ſtrekker fig endel bag Ojehulens bageſte 

Rand, har en fort Heſteſkoform, eller maaſke rettere Halomaane— 

form. Det opſpilede Gabs Længde ſtemmer omtrent med Snu— 

dens Længde, eller overgaar denne kun livet; ligeſom den ogſaa 

kun ubetydeligt overgaar Gabets Brede. O verleben er kun 

temmelig ſvagt ud viklet og dens Sidefold ved Mundvigene baade 

fort og ſmal; endnu lidt kortere og ſmalere er Underlcebens Side— 

fold; Mundviggruberne ere Derimod vel udviklede. Ten— 

derne, ſom ere af middelmaadig Sterrelſe eller endog temmelig 

ſmaa, ere anbragte i meget ſtraatſtillede Rekker (fra Midten af 

Munden og fortil i Retningen udad og bagtil). Af ſaadanne 

Skraarakker tælles i hoer Mundhalvdel foroven og forneden ſyv, 

men, hvor de mod Midten nærme fig til hverandre, adſtilles de 

ved en lige, uparret Middelrekke, og det hele Antal bliver ſaa— 

ledes femten Rakker i hvær Kjcebe. J Overkjaben har den pderſte 

Skraarckke paa hver Side tre Tender, den næfte indefter fem, 
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Den tredie fer, den fjærde otte, den femte, fjætte og ſyvende hvær 

ni Tænver, faavidt jeg har været iſtand til at bemerke, Middel— 

rekken kun fire eller fem Tender. J Unverfjæben ere Tænderne 

talrigere: den yderſte Rakke paa hver Side har vel kun to Teen⸗ 

der, men den naſte fer, den tredie ni, den fjerde elleve, de føl 

gende tretten eller fjorten, undtagen Middelrckken, der har ſamme 

Antal ſom i Overkjeben. Da Tanderne kun ere faſtede i den 

Mundbruſtene bedakkende Hud, ſom hos Hajerne i Almindelighed, 

beſidde Rakkerne en temmelig betydelig Bevegelighed. Af Form 

ere de, med Undtagelſe af Middelrækkens, uſymmetriſte, ffjæve, 

noget triangulære, med Spidſerne (Trianglernes Topvinkler) uds 

adrettede; den Side af Triangelpladen, der vender indad eller 

mod Mundens Middellinie, er neſten lige (i Overkicben meget 

ſvagt konvex, i Underfjæben ligeſaa ſvagt konkav), ſkarp, men ganſke 

glat eller uden Spor til Saugtagger; den udadvendte Side der— 

imod har et dybt og fkarpt Vinkelindſnit, og Vinkelens nedre Ben 

(det Tandroden nærmefte) er atter indſtaaret, faa at paa dette fire 

Saugtagger eller Spidſer dannes, der aftage gradevis i Sterrelſe 

mod Roden. Tenderne i den ovenomtalte Middelrekke ſtaa noget 

tilbage for ſtorſte Delen af de øvrige Tender i Storrelſe“), have 

en mere langſtrakt og ſmal **) ſamt tillige en ſymmetriſt Form, og 

viſe, foruden en lang Mellemſpids, paa hvær Side ved Roden tre 

Saugtagger (af udefter tiltagende Størrelfe). Saavel i Under⸗ 

) muͤllers og Zenles Angivelſe: at de ere lige faa ſtore ſom de 

øvrige Tender, bliver altſaa herved berigtiget. 

) Længden er meget ftørre end den ſtorſte Brede (Forholdet omtrent 

ſom tre til to); medens hos de øvrige Tender i Underkjcben Længde 

og Brede omtrent ere lige ſtore, hos de i Overkjcben Breden meget 

ftørre end Længden. Jovrigt maa ikke oveſſes, at medens det her 

Anforte gjælder Tænderne i Almindelighed, ſavnes ikke ſmaa Ufvigel— 

ſer i Tendernes Form indbyrdes i de forſkjcllige Rækker, eller efter» 

ſom de ere Mundens Middellinie eller Mundvigene nærmere. 
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ſom Overfjæben findes bag Tandrakkerne et vel udviklet Kjæbes 

fejl, der viſer en fryndſet og udtunget eller ligeſom figureret 

Overflade, frembragt ved Indtrykkene af de tet op til det hvis 

lende bageſte Tandrakker. Lidt bag disſe Kjabeſejl bliver den 

Ganehvelvingen udkledende, hvidagtige Hud ſkarp, eller antager 

ganſte ſamme Beſtaffenhed, ſom den Kroppen bekladende Hud, og 

viſer fig ſaaledes ſom en ligefrem Fortſcettelſe af ſamme. Tun— 

gen er meget bred, flad, fortil ſtumpt afrundet, vel adſtilt fra 

Underkfceben, naaende neſten lige fræm til Tænderne, paa Over— 

fladen bekledt med en ſkarp Hud ligeſom Ganen; hvorimod dens 

Underflade, ſaavelſom den Del af Mundhulens Bund, ſom den 

bedekker, ere aldeles glatte. Ojnene ere anbragte neget foran 

Midten af Hovedets Længde i dets Sideflader, med den øverfte 

Rand berorende Pandefladen; de ere temmelig ſmaa, da deres 

ſtorſte Gjcennemſnit indeholdes ſyv Gange eller mere i Hovedets 

Længde, omtrent 2½ til henimod tre Gange i Snudens Længde 

og næften ligeſaa ofte i Pandens Brede. Af Form er Ojet elliptiſt med 

ftærft overvejende Lengdegjennemſnit; det viſer fig imidlertid paa 

Grund af den ejendommelige Udvifling af det halvmaanedannede nedre 

Ojelaag (Blinkhinden), der ganſte kan lukke Ojehulen, ofteſt under 

en noget uregelmeesſig Form, ſom en ſmal og langſtrakt Spalte. 

Pupillen er meget lille (næppe af en Linies Gjennemſnit hos 

et Exemplar af over en Alens Lengde) og af en uregelmasſig, 

noget ffjævt firkantet Form. Afſtanden fra Ojets bageſte Rand 

til Sprejtehullet, ſom paa det Nærmefte ligger i Linie med 

Pupillen, udgjor noget mindre end Halvdelen af Øjets Lengde— 

gjennemſnit. Formen af Sprojtehullet er oval med den ſpidſere 

Ende fremadrettet; det er lille, dog med ikke ubetydelig indivi— 

duel Afvexling, idet jeg har fundet dets Leengdegjennemſnit in— 

deholdes fire til otte Gange i Ojets Lengdegjcennemſnit. En 

Bigjelle, hvor Sprojtehullets Kanal aabner fig i Gjallehulen, 

findes ikke her, ſaaledes ſom bog Rodhajen. Alfſtanden mellem 

Sprojtehullet og forſte Gjelleſpalte overgaar idetmindſte 
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Øjets Længdegjænnemfnit en halv Gang, og den Lengde, ſom 

de fem Gjalleſpalter tilſammen indtage, kan anſettes til omtrent 

en Fjerdedel af Hovedets Lengde. De fræmtræve pan Ho— 

vedets Sider ſom halvmaanedannede Aabninger, der indbyrdes 

neſten have lige Storrelſe; de fire forſte ere anbragte foran 

Bryſtfinnerne; den femte derimod, hvis Afſtand fra de foregaaende 

er noget ſtorre end disſes indbyrdes Afſtand, over Begyndelſen af 

Bryſtfinnernes Rod. Forholdet af Gjellerne er i alt Vaſent⸗ 

ligt ſaaledes, ſom det ovenfor findes beſkrevet hos den ſmaa— 

plæettede Rodhaj. Gjallebuernes mod Mundhulen rettede 

Side er overtrukken med en ſkarp Hud, ligeſom Tilfældet er med 

den ſtorſte Del af Mundhulen; derimod viſe de intet andet 

Spor til Frœemragninger eller Torne end en eneſte lille, tyk og 

ſtump Knude hvar, hvilken er anbragt paa det Sted, hvor Gjel— 

lebuens to Ben ſtode ſammen til en ſpids Vinkel. 

Kroppen er langſtrakt, trind, dog af noget ſtorre Højde 

end Tykkelſe, mod Halen gradevis tilſpidſet og tillige ſteerkere 

ſammentrykket. Bryſtfinnerne, ſom ere anbragte paa Lege— 

mets Bugflade, dog tæt ved Kroppens Sider og med temmelig 

ſtort indbyrdes Mellemrum, have kun Middelſtorrelſe, idet deres 

ſtorſte Længde indeholdes ſyv til otte Gange i Totallængten, og 

kun overgaar Hovedets halve Leengde lidet. De bevæges i Ret— 

ningen ned og ind, og tillige noget ſtraat fremefter. J Form 

kunne de ſammenlignes med et bredt og fort Aareblad, eller maaffe 

endnu nærmere med en noget uregelmæsfig Triangel, hvis Top— 

vinkel er rettet næften lige udad; hvis forreſte-yderſte Side er lidt 

udbuet og den lengſte af Siderne, ſtjondt ikke meget længer end 

den bageſte, tydeligt konkave Side; hvilken omtrent har den dob— 

belte Lengde af den inderſte, temmelig ftærft udbuede Side. Tri— 

angeſens bageſte-inderſte Vinkel afrundet, omtrent ret eller endog 

noget ſtump. Straalerne, ſom danne denne Finne, kunne paa 

Grund af deres borſteagtige Tyndhed og ſtore Antal i Forbin— 

delſe med Tykheden af den bekledende Hud, ikke telles uden at 
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anvende Disſektion og Maceration. Bugfinnerne begynde i 

Midten af Totallængten. Hvad Formen angaar, da fræmftille 

de to ligebenede, retvinklede Triangler, ſom ligge tæt ved Siden 

af hinanden paa Fifkens Bugflade, eller med Grundlinierne 

næften ſtode ſammen. De ere forreſten meget ſmaa, idet deres forreſte— 

yderſte Side, der har lige Længde med den bageſte-yderſte Side, inde— 

holdes omtrent tre Gange i Lengden af Bryſtfinnernes forreſte-yderſte 

Side. Gadborregionen er anbragt midt imellem Gadbor— 

finnerne, indtager omtrent disſes halve Længde, men ſtjules ganffe 

af dem; ved fræmfpringente Hudfolder ligeſom opſtaa flere Rum 

eller Afdelinger af denne Region: ſaaledes bemeerkes en Middel— 

eller Lengdefold, der bagtil begrendſes af en Tverfold; bag 

denne fræmtræver atter paa hver Side en noget ſkraa Lengde— 

fold, ved hvis Rod en vorteagtig Svulſt og en Fordybning viſe 

fig. Hannerne have fremdeles de ſedvanlige Vedheeng paa den 

indre Side af Bugfinnerne. Forſte Rygfinne har fin Plads 

omtrent midt i Rummet imellem Bryſtfinnerne og Bugfinnerne 

paa en højt og iojnefaldende over Ryggen fig hevende Kam. J 

Form nærmer ven fig til en ligebenet retvinklet Triangel, dog med 

lidt Uregelmeessſighed, idet den forreſte Side er ſvagt udbojet, den 

bageſte noget indbojet og den nederſte-bageſte, frie Flig mere uddraget 

og tilſpidſet end den forreſte tilheftede Vinkel. Storrelſen er mid— 

delmaadig, da Triangelens Grundlinie, den frie Flig medregnet, 

omtrent indtager en Niendedel af Totallengden. Afſtanden mellem 

forſte og anden Rygfinne er meget betydelig (omtrent lig en 

Femtedel af Totalleengden), faa at Bugfinnerne kunne ſiges at 

have Plads midt imellem de to Rygfinner, eller den anden Ryg— 

finne at være omtrent lige faa langt bag Bugfinnerne, ſom disſe 

ere bag forſte Rygfinne. Den er flere Gange mindre end førfte 

Rygfinne“), og hvorvel den kan ſiges i det Smaa at efterligne 
dennes Form, faa viſer den fig Dog ved nærmere Sammenligning 

„) Hos Muͤller og Senle hedder det, at den er halvt faa lille; men de 

ovenanferte Udmaalinger viſe, at denne Angivelſe ikke er nøjagtig. 
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mere langſtrakt og derimod lavere, med den bageſte frie Flig for» 

holdsvis betydeligt ſtorre. Omtrent under anden Rygfinne, dog 

lidt længer tilbage, findes Gadborfinnen anbragt, ſom baade 

iLængde og Højve ſtaar lidt tilbage for den tilſvarende Rygfinne, 

men i Form kommer denne ſeerdeles nær"). Halefinnens 

Længde er betydelig, da den naſten nager Hovedets Lengde, eller 

udgjor henimod en Fjeerdedel (i al Fald mere end en Femte⸗ 

del) af Totallængden. Dens overſte Flig, ſom omſlutter Hale— 

ſpidſen, begynder meget lav paa Rygfladen, og hæver fig ſerdeles 

langſomt, faa at dens ftørfte Højde her næppe er faa ſtor ſom 

Hojden af dens under Haleſpidſen anbragte, omtrent tre Gange 

kortere, triangulcere Afdeling. Denne Flig er bagtil meget ſkraat 

afſktaaren (i Retningen ned og frem), og dens bageſte Rand er 

pan Midten fun lidet fjærnet fra Haleſpidſen. Halefinnens nes 

derſte Flig opnaaer ſtrax fin ſtorſte (meget betydelige) Hojde, eller 

banner fortil en ſtor triangulær Frœmragning, og ſenker ſig der— 

paa pludſeligt neſten til Form af en ſimpel Bord eller Kam, 

og Dette giver Fiſten næften Üdſeende, ſom om den havde to Has 

lefinner! “). Medens Lengdeforholdet af denne Flig forbolder 

fig til den overſte Fligs Længde i det Hojeſte ſom tre til fem, er 

dens Højde derimod omtrent dobbelt faa ſtor ſom dennes. Bags 

til adſtilles de to Flige blot ved et lille Hududſnit fra hinanden. 

Med Undtagelſe af fag og ubetydelige Strekninger *) er hele Le— 
gemets Overflade (Finnerne medregnede) bedeekket med meget ſmaa 

) Ogſaa angaaende denne Finne ere Angivelſerne hos Muͤller og Zenle 

ikke ganſte paalidelige. 

) Jeg har ogſaa hørt Fiſkerne paa Hirsholmen paaſtaa, at denne 
Haj havde to Haleſinner, og derved adſkilte ſig fra den almindelige 

Pighaj. i 
) En glat og blød Hud træffes ſaaledes bag Gadborregionen, bag Ryg: 

finnerne og Gadborfinnen ved Roden af Bryſtfinnerne paa den indre 

Side o. ſ. v. Dog, med undtagelſe af den forſtnœvnte, ere disſe 
glatte Plœtter af heiſt ubetydelig Udſtrekning. 
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Skjel eller Korn af en ſirlig Form. Om Sfjællenes ringe Stor— 

relſe vil erholdes en Foreſtilling derved, at jeg paa en Kvadrat— 

linie har talt omtrent hundrede. Hvad Formen angaar, da viſe 

de i Regelen tre bagudrettede Torne eller Spidſer: en mellemſte, 

ſtaerk fraemtredende, ved hvis Rod paa hver Side en mindre er 

anbragr; alle tre Torne fortfætte fig paa Pladens Overflade ved 

tydelige Kjole eller Kamme. At ogſaa den ſtorſte Del af Mund— 

hulen er beflædt med ſaadanne Sfjæl, findes allerede ovenfor 

bemerket. 

Bughulens Længde indtager omtrent en Trediedel af To— 

tallengden (omtrent ni Tommer hos et Exemplar af 28 Tom— 

mers Længde); dens Overtrak er af en ſmudſig, noget blaagraa 

Farve. Den morkebrune Lever deler fig i neſten hele fin Ud— 

ſtrekning i to tynde, vidtadſkilte Lapper, af hvilke den højre overs 

gaar den venſtre temmelig meget i Lengde (den forſte omtrent 

7½ Tommer lang, den ſidſte kun af 5 Tommers Længde), men 

tillige er betydeligt tyndere, og ender tilſpidſet; medens derimod 

den veenſtre i Enden udvider fig til en oval, noget afſtumpet 

Plade. Leengden af den hele Tarmekanal overgaar noget 

Bughulens Dobbelte Lengde (den beløb fig hos det beſtrevne 

Exemplar omtrent til 21 Tommer eller lidt mere). Mundhulen 

gaar her faa gradevis over i det vide, tragtdannede Spiſeror, at 

Grendſen mellem dem blot ſynes at kunne angives ved Stkjel— 

bekledningens Forſvbinden. Spiſeror og Ma ve tilſammen danne 

en langſtrakt Seek (fulde otte Tommer lang); indvendigt betegnes 

Spiſerorets Urvftræfning, der udgjor omtrent, eller næften, Halv— 

delen af Selkens Længde, ved et Duſin Hudfolder, der efter— 

haanden mod Overgangen til Maven blive mindre ſteerke og 

tydelige, indtil de ganſke forſvinde og den forholdsvis meget 

tyndveggede Maveſck bliver ganſke glat. Tarmen, ſom 

udgaar fra Maveſakkens bageſte Ende paa venſtre Side 

under en ſpids Vinkel, og ſom adſtilles fra denne ved en 

ftærf og tydelig Portnerring, har et meget ringe Gjennem⸗ 

Indre 
Bygning. 



Knogles 
bygning. 

846 

ſnit (næppe et Par Linier) og færdeles tynde Vægge, der i en 

lang Stræfning (omtrent fem Tommer) viſe ſig ganſke glatte. 

Derpaa fræmtræde i en fort Udftræfning (næppe en Tomme) 

Spor til Lengdefolder, eller omtrent en halv Snes ſvagt op— 

hojede, noget uregelmesſige, aareagtigt anaſtomoſerende Lengde— 

ſtriber, hvorpaa atter en ſtor og ſterk Ringklap følger, og bag 

denne viſer fig derpaa Tarmens ſkruedannede Spiral— 

plade. Den Strakning, ſom indtages af denne, udgjor mellem 

ſyv og otte Tommer, og i den danner Pladen fem Snoninger; 

i hele denne Del viſer Tarmckanalen en ſeregen netagtig eller 

meget fint maſket Bygning. Tarmekanalens ſidſte Afdeling, eller 

Mafttarmen, hois Lengde fun lidet overgaar en Tomme, befinder 

atter et Antal fvage og uregelmægfige Leengdefolder. Nyrerne 

tage deres Begyndelſe langt fræmme, eller fun lidt bag Bughulens 

Begyndelſe, men viſe fig i deres hele Strakning ſom to tynde, 

fra hinanden tydeligt adſkilte Snore, der dog bagtil ere noget 

tykkere end fortil. 

Snudens tre Stottebruſke ere lange og tynde; de ligge 

omtrent i ſamme Flade, dog ſaaledes, at den mellemſte ſenker fig 

lidt dybere end de to Sidebrufke. Fortil, hvor de lobe ſammen, 

danne de en Plade, hvis forreſte Rand er lige og breot affkaaren, 

eller endog ſvagt indbojet. Allerforreſt viſer Hjerneſkallen en 

meget ſtor Fontenelle, ſom indtager den egentlige Hjernekas— 

ſes hele Breve, og ſom er elliptiſt paatvers, eller i al Fald har 
meget ſtorre Brede- end Hojdegjeennemſnit. De Aabninger, hvor— 

ved de meget ſtore og dybe Neſegruber ſtaa i Forbindelſe med 
Hjernekasſen, ere ogſaa meget ſtore, neſten kredsrunde, og ſaa— 

ledes bliver Hjernekasſens forreſte Flade neſten aldeles aaben. Oje— 

hulens Tag eller overſte Væg har fortil en uregelmesſigt-eg— 
dannet Aabning af betydelig Sterrelſe. Hjerneſkallens Overflade 

er fladt⸗konvex, men danner bagtil pan Midten en temmelig dyb 

Grube med fire parvis ſtillede Aabninger, af hvilke den forreſte 

pan hvær Side er meget lille, den bageſte middelmaadigt ſtor, 
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ægdannet, Spor til H⸗dannede Samme paa Nakken favnes vel 

ikke aldeles, men ere dog meget utydelige. Hjerneſkallens Under— 

flade er glat, bred, flad, fortil under Neeſegruberne med en ret 

kjendelig Konkaviter eller Tværfordybning, allerbageſt med en 

anden meget mindre dyb og tydelig Konkavitet; den forreſte Rand 

af ſidſtnevnte ligeſom begrændfes halvmaaneagtigt af fire meget 

ſmaa kredsrunde Aabninger, de eneſte, Hjerneſkallens Underflade 

beſidder. Kjebeapparatet er feſtet til Hjerneſkallens bageſte— 

nederſte Hjørner paa hvær Side ved Hjælp af en temmelig ſtor 

og plump Bruſk af uregelmesſig Form. Overkjeebens to 

Bruſke have en langſtrakt og ſmal Form, ſmaleſt i Midten af 

Mundranden, hvor de ſtode mod hinanden, med en ſpids Frem— 

ragning eller Vinkel paa den overſte Rand, hvor denne ſmalere 

Del begynder, Underkjabens Brufſke ere ogſaa ſmalere (eller 

rettere tilſpivſede) mod Midten, men forholdsvis langt bredere 

mod Siderne, pladeagtigt udvidede, med den overſte Rand næften 

lige, den nederſte Derimod ftærft udbojet. Tungebenet udmeer— 

ker fig ved Korthed og Brede. Hver Gjellebue er forſynet 

med omtrent et Duſin tilſpidſede Bruſktraade, der tjene til 

Støtte for Gjellebladene; disſe Bruſtſpidſer ere korteſt inderſt, 

og tiltage gradevis i Lengde, ſaa at den ottende eller niende er 

tre til fire Gange faa lang ſom den inderſte, eller endnu ſtorre; 

de to yderſte aftage atter gradevis. Gjelleribbenene (eostæ 

branchiales Cuv.) ere meget langſtrakte, tynde, trinde, ſnordan— 

nede, dog ſaaledes, at de ved Roden eller i den inderſte Ende i en 

lille Strekning blive noget flade og ſammentrykkede, i den pderſte 

Ende derimod ere traad- eller borſteagtigt tilſpidſede. Af Gjelle— 

buernes overſte, til Rygraden heftede Stykker ere fladtrykkede, lige, 

ſverddannede, med noget afrundet Spidſe, de tre forſte Par kun 

lidet forffjællige indbyrdes i Storrelſe, det fjærde eller bageſte 

meget kortere men tillige meget bredere end de øvrige, neſten trian— 

gulært, idet en ÜUdvidelſe ved Roden paa den nedre Rand, ſom 

hos de foregagende fræmtræder fvagere, her viſer fig meget ſterkt 
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udviklet. Rygrad en beſtaar af 134 Hvirvler; 25 af disſe ligge 

foran forſte Rygfinne, ſyv under denne, ni mellem dens bageſte 

Rand og Bugfinnerne, fem under Bugfinnerne, tretten mellem 

Bugfinnerne og anden Rygfinne, otte under anden Rygfinne, ſexten 

mellem anden Rygfinne og Begyndelſen af Halefinnens nederſte 

Flig (den overſte begynder forſt fire Hvirvler længere tilbage), 

endelig 51 Hoirvler i Halefinnens Üdſtraekning. Omtrent de 

forſte tredive Hvirvler ere temmelig forte, derneſt fræmtræde de 

lengſte mellem forſte Rygfinne og Bugfinnerne, hvorpaa de atter 

aftage. Ribbensbruſkene ere temmelig forte men forholds— 

vis ſterke, lige; de begynde at fræmtræde paa anden Hvirvel, og 

jeg har talt 24 Par; de ophore altſaa omtrent med Rygfinnens 

Begyndelſe. Ribbenene ere alle heftede til Hvirvlerne forneden, 

eller paa Siderne af deres underſte Flade; de otte forſte Par ere 

anbragte mellem den foregagende Hvirvels bageſte Hjørne og den 

folgendes forreſte Hjørne; de øvrige Derimod ſtaa kun i Forbin— 

delſe med en Hvirvel, idet de hæfte fig paa Siden af denne fortil. 

Lidt bag Gadboret begynde Hvirvlerne at viſe nedſtigende 

Fortſettelſerz den 47de Hvirvel er den forſte, paa hvilken 

disſe fremtræde; forneden forbindes de med hverandre ved en 

bred Bruſtbord, der ſaaledes lukker den af dem dannede Kanals 

nederſte Flade, medens Sidefladerne for den ſtorſte Del kun be— 

ſtaa af en Senehud. Bruſtborden tager allerede ſin Begyndelſe 

en Strakning for de nedſtigende Fortſettelſer viſe fig (under den 

43de eller 44de Hvirvel), og fortſoettes med disſe indtil Begyn⸗ 

delſen af Halefinnens nederſte Flig. Skulderapparatet er 

ophængt mellem Muſtlerne paa Siderne af Rygraden et langt 
Stykke bag Hjerneſkallen; uagtet det ſender fine Grene op mod 
Rygraden, naaer det dog ikke denne, ja ikke engang Ribbenene; 
det er omtrent pan Siderne af ottende og niende Par Ribben, 
at det er anbragt. Det beſtaar af et lille og tyndt, foroven til— 

ſpidſet, nedefter fladtrykket Skulderblad, og af et forholdsvis ſtort 
Overarmsben af uregelmesſig Form. Omtrent mod Midten 
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af Dette ſidſtes bageſte Rand artikulere to ſmaa, temmelig plumpe 

Bruſk, der kunne udtydes ſom Albueben og Straaleben; 

derpaa følger et Par middelmaadigt ſtore Bruſtplader (Haandrods— 

bruſt ?); bvorpaa tre Rakker Fingerled, hoer Räkke beſtaagende af 

atten Bruſke, viſe fig. Det er til den bageſte af disſe Rekker, at 

de mangfoldige borſteagtige Finneſtraaler ere limede, ſaaledes at 

de beklede endel af denne Rakkes ſaavel indre ſom ydre Flade, 

eller ſtſule den med deres Rod. Forſte Rygfinne, ſom ved 

et bredt Senebaand forbindes med, eller, om man haller vil, ad— 

ſtilles fra Hvirvelſtotten, befinder tre Rakker Stotteſtraaler, den 

underſte beſtagende af atten, den mellemſte af 22, den øverfte af 

atten eller nitten Bruſtſtraaler. Bekkenet beſtaar af to ſmale 

Bruſtſtykker, der ere anbragte paatvers og ſaaledes forenede, 

at de kun ſynes at udgjore en langſtrakt Tverplade, hvis forreſte 

Rand er lige, den bageſte lidt halvmaaneagtigt indbojet. Til 

denne bageſte Rand er mod hvær Ende, og under en ret Vinkel, 

hæftet en lang, griffeldannet Bruſk, der udgjor hele den indre 

Rand af hvær Bugfinne, paa hvis ydre Side Stetteſtraalerne 

ere anbragte; disſe udgjore to Rakker, med ſytten Straaler i hveer 

Rake, men forſte eller inderſte Ræffes Straaler meget længere 

end den yderſtes. Anden Rygfinne har tre Rakker Stotte— 

ſtraaler, beſtaaende af tretten, ſytten og femten Straaler (fra den 

nederſte til den overſte regnet). Gadborfinnen forholder fig 

med Henſyn til Stotteſtraaler omtrent ſom anden Rygfinne. Hvad 

Halefinnen angaar, faa har den kun en Rakke Staotteſtraaler, 

ſaavel foroven ſom forneden, og disſe ere ikke, ſaaledes ſom hos 

Rogfinnerne og Gadborfinnen, adſktilte fra Hvirvelſtotten ved Ses 

nebaand, men ligge umiddelbart op til denne. Foroven har jeg 

talt 43 Straaler, forneden 52; de nederſte overgaa de overſte 

meget betydeligt i Lengde. 

Afarter af denne Art ere ikke bekjcendte. Afarter. 

Den forekommer fra det nordlige Kattegat til Middelhavet, Sorekommen 

hvor den (efter Bonaparte) er hyppig. Van Norges Væftfyft 
Danmarks Sife III. 54 
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har jeg ikke iagttaget den Derimod er den, idetmindſte til fine Tider, 

hyppig i det nordlige Kattegat paa den danſke Side, hvor jeg 

pan Hirsbelmen mod Slutningen af Sommeren daglig i længere 

Tid har ſet en halv Snes Sthykker eller flere blive fangede tilfel— 

digt i Flyndergarnene. Ligeledes har jeg truffet den ret almin— 

delig paa Jydlands Veſtkyſt ved Agger, dog maaſte noget mindre 

hyppig end i Kattegattet; den fangedes pan Bundkroge i Selſkab 

med vor almindelige Pighaj. J Oreſundet er den ſſelden; 

dog har jeg underſogt Cxemplarer ogſaa fra denne Lokalitet. At 

en flere Steder pan ver Kyſtſtrakning fan almindelig Art faa 

font har erholdt en Plads i vor Fauna, er kun et blandt mang-— 

foldige Crempler paa Sjeldenheden af naturhiſtoriſt Kundſtab 

hos os, i Forening med Ligegyldighed for vore Naturforhold. 

Den ſkal naa en Sterrelſe af fem til fer Fod (efter Bo- 

naparte og NJarrell). Hos os har jeg imidlertid ikke iagtta— 

get Exemplarer af en fan betydelig Vært. Halvtredie til tre Fod, 

eller lidt mere, er, efter min Erfaring, de ſedvanlige Maal af de i vore 

Have fangere Blaahajer ?), og en Han paa omtrent halpfemte Fods 

Lengde er det ſtorſte danſke Individ, jeg erindrer at have underſogt. 

Da imidlertid Hunnerne hos denne Art, ſom hos Hajerne i AL 

mindelighed, ſtulle blive ftørre end Hannerne, kunde man maaſke 

vente at træffe endnu noget ſtorre Exemplarer paa vore Kyſter. 

Om dens Levemaade er fun livet bekjandt. Den opholder 

fig i Regelen paa Havets Bund, de Borne tillige i længere Af— 

ſtand fra Kyſterne, og nærme fig kun disſe i Forplantningstiden. 

Naar den fanges paa Bundkroge eller i Garn, indvikler den fig 

„) Imidlertid maa jeg bemerke, at Fiſkerne paa Hirsholmen under mit 

Ophold der paaſtode, at de ſædvanligt kun fangede Individer af denne 

Art paa omtrent en halv Alens Længde, medens jeg ſelv aldrig har 

ſet faa ſmaa Exemplarer. Hvis ikke en Forvexling her har fundet 

Sted, maa Talen være om ganſke fpæd Pugel, bvilken tidligere paa 

Som meren maaſke kan være almindelig omkring Hirsbolmen (ſam⸗ 

menlign, hvad nedenfor anføres, efter Couch, om Forplantningen). 
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ſtundom ſaaledes i Fifferedffaberne, at den vanffeligen uden disſes 

Beſkadigelſe kan udtages; og bliver ſaaledes Fiſkerne beſperlig. 

Blaahajen er en graadig og ropbegjerlig Fiſk, ſom fortærer Mering. 

alle andre mindre og ſvagere Fiſke, og ſom derfor, naar den fore— 

kommer i Mengde, kan ytre ſkadelig Indflydelſe paa Fiſterierne. 

Efter Bonaparte kaſter denne Haj 30 til 40 Unger to sorplantning 

Gange om Aaret. Couch (hos Narrell) ſtemmer med Bona— 

parte hvad Ungernes Tal angaar, idet han anſatter dette til 

„tredive eller flere“; men ſynes ilke at vide Noget om et dobbelt 

aarligt Kuld, da han anfører, at „Hunnen kaſter alle Unger paa 

en Gang i Maj eller Juni“. Ungerne ffulle den førfte Vinter holde 

fig ner Kyſten, og i det ander Aar være fuldvoxne. 

Denne Art anvendes omtrent paa ſamme Maade hos os ſom Auvendelſe. 

den almindelige Pighajz det vil ſige, den ſpiſes ſtundom 

ferſk pan Fiſterlejerne og i disſes Omegn, men bliver dog hyp— 

pigere tørret og i denne Form affar pan det nordligſte Jydlands 

Markeder. Ogſaa afgiver den et lige faa flæt Neringsmiddel 

ſom Pighajen. Leveren benyttes med Fordel til Trankogning. 

Et temmelig betydeligt Antal Indvoldsorme, iſer Bendel- Siender. 

orme, træffes hos denne Haj, neemlig: Ascaris rotundata Rud. i 

Maven, Disloma megastomum Rud. ligeledes i Maven, Rhyn— 

chobothrium corollatum Rud., Tetrabothrium auriculatum Rud., 

Ouchobothrium uncinatum Rud. og Ouchobothrium vertieilla— 

tum Rud., alle i Tarmen, de tre ſidſte i Toktarmen; endelig en 

ufuldſtͤndigt bekjendt Hetteorm (Cucullauus Squali Dies.) i 

Tarmen. Jeg har fremdeles iagttaget tre Snyltekrebs hos 

denne Fiſk pan, Legemets Overflade, tfær paa Finnerne: Lerne— 

opoda Galei Kr (Naturh. Tidsſkr. 1, 272); Trebius 'caudatus 

Kr. (Naturh. Tidsſtr. II, 30) eg Pandarus bicolor Leach. (Na— 

turh. Tidsſtr. II, 34). 

54 
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Saabrandflægten (Lamna Cuv.). 

Snuden af middelmaadig Lengde, treſidet pyramidalſt. 

Neſeborene paa Underflaͤden, med en lille Klap, men uven 

Mundfure. Ingen Blinkhud. Sprojtehullerne meget 

ſmaa og langt bag Øjnene. Tenderne flade, trekantede, uden 

Saugtagger, men hos Vexne med en eller lo Biſpidſer paa hrær 

Side af Roden. Gjelleſpalterne ſtore, alle foran Bryſt— 

finnerne. Forſte Rygfinne langt foran Bugfinnerne, anden 

lille, ligeover den ligeledes lille Gadborfinne. Halefinnen 

halvmaanedannet, med Gruber ved Roden; Kjole paa Si— 

derne af Halen foran denne. Tarmeklappen ſtruedannet. 

123de Art. Sildehagen (Lamna cornubica Gml.). 

Hovedets Lengde udgjor en Fjerdedel af To— 
tallengden; den ſtumpt ſtilſpidſede Snude indehol— 
des over fire Gange (henimod 4 ½ Gange) i Hove— 
dets Længde. Øjet temmelig kredsrundt, meget lille 

(dets Gjænnemfnit indeholdes femten til ſexten 
Gange eller endog derover i Hovedets Længde). 
Sprojtehullernes Afſtand fra Øjets bageſte Rand 

er omtrent to Gange faa ſtor ſom Ojets Gjennem— 

ſnit. 28 lidt ſkraa Tandrekker i Overkjeben, 26 i 
Underkjeben. Rygfinnen begynder omtrent i Enden 
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dens frie bageſte Spidſe medregnet, gjennem en 

Syvendedel af Totalleengden. Halefinnens overſte 

Flig forholder ſig i Lengde til den nederſte om— 

trent ſom fire til tre. Kjelene paa Halens Sider 

indtage omtrent en Ottendedel af Totallengden. 

| 
af Totallengdens førfte Trediedel, og ſtrekker fig, 
| 

Worm, Muſeum S. 272: Canis Galeus? Synonvmt. 

Aſcanius, Icon. fasc. IV. 1: le Hagebrand, Squalus glaueus. 

Muller, Prodr. n. 318: Squalus glaucus. 
Bruͤnnich, Vid. Selſk. nye Skrifter III, 406: Canis Carcharias? 

Faber i Tidsſkr. f. Naturv. IV, 111: Squalus cornubicus. 

Vilsſons Prodr. S. 116: Sq. cornubieus. 
Sundevall Skandinav. Fiſkar, 6te Hefte, S. 135: Sq. cornubieus. 

Aſcanius, tab. 31 (ikke tilfredsſtillende). Skandinaviens Fiſkar, Afbildninger. 

tab. 30 (meget ſmuk Afbildning). Det ovenſtagende Traſnit 

efter Narrell. 

De Enkeltheder i Worms Bedſkrivelſe af Canis Galeus, ifelge Wee 

hvilke jeg giver dette Synonym Plads her, og ikke under Galeus vulga- Svnonymien 

ris eller nogen anden af vore Haier, ere: corio teetus li, rostro acuto 

et rotundo — — cauda in geminam et inæqualem pinnam dege— 

nerat'), superior namque pars major, inferior minor — quan- 

doque ad centenas libras exerescit & ct. Naar nu hertil fejes, at 

Sprejtehuller og Finnetorne ikke nævnes, og at Talen er om en almin— 

deligere danſk, ikke en islandſk eller norſk Art, ſynes næppe megen Tvivl 

om Beſtemmelſens Rigtighed at kunne blive tilbage. — Aſcanius og 

muͤller vedkomme her, nøje taget, kun den norſke Fauna. — Med Henſyn 

til Bruͤnnich er der megen Rimelighed for — men dog haller ikke mere end 

Rimelighed — at han mener Lamna cornubica: han omtaler kun i For— 

bigagende, at en Zaaſkjcœrding af omtrent otte Fods Længde ſidſt i 

September var bleven fanget ner Helſinger. Faber er den ferſte For— 

fatter, ſom med Beſtemthed giver Lamna cornubica en Plads i den 

1 

+) Worms yderlig flætte Afbildning fremſtiller imidlertid Haleſinnens 

Form faa tilſtrœkkeligt, at Artsbeſtemmelſen dermed egentligt allerede 

er given. 
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danſke Fauna, fjøndt han blot indſkrenker fig til at nævne den. — J 

Maanedsſkrift for Literatur nævnes Arten to Steder tilfældigvis af 

Re nhardt (i Recenſionerne over Fabers islandſke Fiſke og over Wils— 

ſons Prodromus); ligeſom jeg i Naturhiſt. Tideſkrift en Gang har haft 

Lejlighed til at berøre den i Anledning af en Snyltekrcbs: om man vilde, 

kunde Synonymien endnu foreges med disſe Henvisninger. 

Almindeligſt ſynes denne Art af vore Fiſkere blot at beteg— 

nes med Benævnelfen Ha a. Dog falde de den ogſaa Hov— 

mær eller Haamer; men det maa markes, at disſe to Navne 

egentligen ere kollektive, og anvendes paa alle ſtore, hos os fore— 

kommende Højer, Da nærværende imidlertid er vor hyppigſte 

ſtore Haj, tilhøre Navnene ogſaa nærmeft den“). Den af 

Worm anførte Benævnelfe, Haelax (9: Haalax), ſynes ikke 

fænger at forekomme hos os“ ). 

Ved den noget plumpe Form, den trekantede Snude, Ha— 

lens Gruber og Sidckjole o. ſ. v. kan denne Art uven Vanſke— 

lighed adſtilles fra de øvrige hos os forckommende Hajarter. 

Farven er paa Ryg og Sider ſortgraa, omtrent ſom ſtobt 

Særn, under Bugen hvid. Finnerne have meſt Ryggens Farve, 

dog ſaaledes, at Rygfinnernes bageſte Rand viſer et kjodfarvet 

Skjcr. Ogſaa har Bugfinnernes bageſte Halvdel og hele Gad— 

borfinnen omtrent Bugens lyſe Farve. Ojets Pupille blaa, 

») Navnet Saamær har jeg ikke troet at kunne anvende ſom Arts 

navn, da man i Norge og paa Island derved ſynes at betegne en 

anden Art (maaſke endog flere) ; og jeg har derfon foreflaget en Be: 

nævnelje, der henpeger paa Fiſkens Levemaade (fe nedenfor). Slegts 

navnet er hentet hos Aſcanius, og bruges baade i Norge og 

Sverige. 

*) Worm bidleder dette Navn af Farven: dorsum coerulei coloris 

exsaturati, unde illi cognomen. Den allerede tidligere (S. 786 

og 815) udhevede og ideligt tilbagevendende Trykfejl — G iſtedetfor 

Hp — findes ogſaa her, og følgelig leſes Gaelap. 
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Hornhuden brunagtig i det Sorte. Mundhulen hvid. Gjelle⸗ 

ſpalterne hvide eller hvidgule med den bageſte Rand ſortegraa. 

Udmaalinger. 

Totallængde: A 79/8“; B 100“; ) 

ftørfte Højde (foran ferſte Rygſinne): A 11”; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 22"; 

ſtorſte Tykkelſe: A 10“; 

Omkreds foran forſte Rygfinne: A 35“; B 72"? 

Omkreds foran Halefinnens Rod: A 8/8“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bryſtfinnernes Rod: A 19½“/; B 25%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til ferſte Gjelleſpalte: A 14½“; 

B 18”; 

Afſtand mellem ferſte og ſidſte Gjelleſpalte: A 5“; B 77%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Neſeborene: A 3 /“; B 5/47; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Mundſpalten: A 4½“ ; B 5%& %; 

Afſtand fra Naſeborene til Mundſpalten: A 1/8“; B 2%; 

Neſeborenes Gjænnemſnit: A 5“; B 8"; 

det opſpilede Gabs Hejde: B 6“; 

Mundſpaltens Brede: A 5“; B 7%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: 4 4“; 

B 5 ½ “/; 

Ojehulens Lengdegjannemſnit: A 16“; B 18%; 

Ojehulens Højdegjænnemfnit: A 1677; B 18%; 

Gjclleſpalternes Højde: A 5/8“; B 6 ½ /:; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 6“; B 7%; 

Længden af Bruyſtfinnernes ydre Rand: A 13½%/; B 17½73 

Længden af Bryſtſinnernes bageſte Rand: A 11“; B 16 ½“; 

Længden af Bryſtfinnernes inderſte Rand: A 2% B 3/0; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: 4 42“; B 56%; 

Længden af Bugfinnernes forreſte Rand: A 47; B 5%; 

Længden af Bugfinnernes bageſte Rand: A 4½ ““; B 6½%; 

Længden af Bugfinnernes inderſte frie Rand: A 273 B 4%; 

) A og B begge Hunner. 



856 

Bugſinnernes Brede ved Roden: A 3% B 4”; 

Aſſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: A 42”; 

B 56“ 

Gadborſpaltens Længde: A 2“; B 3”; 

Afſtand fra Gadboret til Gadborfinnen A 10“; B 13”; 

Længden af Gadborſinnens forreſte Rand: A 2“; B 23/4"; 

Længten af Gadbotfinnens bageſte Rand: A 2“ B 2”; 

Længden af Gadborfinnens frie everſte Rand: A 27; B 2½¼% 

Længden af Gadborfinnens Tilhaftningstinie: A 1/4"; B 2½%/; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til ferſte Rygfinnes Begyndelſe: A 24½“; 

B 30”; 

Længden af ferſte Rygfinnes forreſte Rand: A 10“; B 14"; 

Længden af ferſte Rygfinnes bageſte Rand: A 10“; B 1270; 

Længden af forſte Rygfinnes Tilhoftningslinie: A 9“; B 10½6“; 

Lœngden af erſte Rygſinnes nederſte frie Rand: A 2%; B 4"; 

Afſtand mellem ferſte og anden Rygfinne: A 22 ½““; B 26%; 

Længden af anden Rygſinnes forreſte Rand: A 1/8“; B 2%; 

Længden af anden Rygfinnes bageſte Rand: A 2“; B 3"; 

Længden af anden Rygfinnes Tilheftningslinie: A 1 /“; B 1¾ “; 

£ængden af anden Rygfinnes nederſte frie Rand: A 15/67; B 3”; 

anden Rygfinnes Afſtand fra Halefinnens Rod: 4 7/8“; B 7½“; 

anden Rygfinnes Afſtand fra Halegruben: A 5/ö 2“; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 6%3"; B 8% 

Gadborfinnens Afſtand fra Halegruben: A 5702” ; 

Lengden af Haleſinnens øverfte Flig: A 16/37; B 21”; 

Højden af Halefinnens nederſte Flig: A 12“; B 15”; 

Breden af Halefinnens nederſte Flig: A 5“; 

indbyrdes Afſtand af Fligenes Spidſer: A 20”; 

Lengden af Kjelene paa Halens Sider: A 10½“; B 12”. 

Hovedets Længde indtil Bryſtfinnernes Rod udgjør en 

Ficrdedel af Totallcengden. Af Ferm er det afrundet mod Sti 

derne ligeſom Kroppen. Panden er flad, og ſtiger kun ned med 

ringe Skraaning. Snuden kan kun ſiges at have middelmaa— 

dig Længde, da den, regnet til Mundſpaltens forreſte Rand, in— 

deholdes over fire Gange (henimod 4½ Gange) i Hovedets 

Længde; den begrendſes af tre Flader, en overſte og to Side⸗ 
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flader, der konvergerer nedefter. Overfladen ſtiger, ligeſom Pan— 

defladen, kun ſvagt ned; dens Hojde tæt foran Mundſpal— 

ten er neſten ligeſaa ſtor ſom dens Leengde. Halvanden Tomme 

fra Spidſen var dens Breve 2¼ Tomme hos et Exemplar af 

79 Tommers Længde. Dens hele Flade viſer utallige ſmaa, 

neſten punktformige Üdforingsaabninger for Slimkirtler; disſe ere 

imidlertid anordnede med en vis Regelmasſighed, faa at de danne 

ſex Lengdebaand pan Overfladen og Sidefladerne, hvilke indbyrdes 

adſtilles ved Mellemrum, ſom ingen Kirtelaabninger viſe. Næ ſe— 

borene ere anbragte nær Munden (deres Aſſtand fra denne 

indeholdes flere Gange i Afſtanden fra Snudeſpidſen); deres 

Form har nogen Lighed med et 8. Mundhulen har Haſte— 

ſtoform, er temmelig ſtor, men viſer ingen tydelige Mundvigfol— 

der. Tenderne har jeg i Overkjeben fundet ſtillede i 28, 

tildels fint ſtraa Lengdercekker (fjorten paa hoer Kjabehalvdel), 
i Unverfjæben i 26 Rakker; hver af disſe Rakker indeholder 
mindſt fem Tender (den alleryderſte paa hvær Side i Overkje— 

ben dog maaſte kun fire), og hojeſt fer eller ſyv*). Tandantallet 

) At jeg her, ligeſom hos Blaahajen, angiver Tænderne efter Rekker, ſom 

folge Fiſkens Længde, iſtedetfor, ſom fædvanligt bruges med Hencyn til 

Hajerne, efter Tvœrrœkker; grunder fig derpaa, at den ſidſte Angivelſes— 

maade efter min Mening hyppigt leder til urigtige Reſultater. Det er me— 

get vanſreligt, paa Grund af de bageſte Tonders tilbagebejede Stilling 

og de dem ſkjulende Hudfolder, ſikkert at beſtemme Tverrœkkernes Antal, 

med mindre Kjæberne forſt aldeles ſkilles fra Hovedet, og dernæft befries fra 

den dem bedekkende Hud, en Fremgangsmaade, ſom ikke i alle Tilfælde 

lader fig anvende. Deraf maa det vel forklares, at Sundevall til Ex kun 

tillægger nærværende Art tre Tverrœkker af Tender. Men, har man 

ogſaa forſkaffet fig den nejagtigſte Kundſkab om Tandforholdet, faa 

bliver det jo tvivlſom, om man t. Ex. ſkal tillægge Lamna cornu— 

bica fem eller fer eller ſyv Tvœrrœkker; med Henſyn til Blaahajen 

er Rekken af de Tal, man har at vælge imellem, endnu langt be— 

tydeligere (fe ovenfor S. 839 40); og hvilket Tal man end til Slut— 

ningen vil give Fortrinet, faa erholdes dog ikke ved dette det ſande 

Udtryk for Tandforholdet. 
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for begge Kjæber vil ſaaledes omtrent beløbe fig til 300, eller dog 

henimod dette Tal. Da ingen Mivvelræffe eller uparret Ræffe 

er tilſtede, har ſaavel Over- ſom Underkjceben et Gab eller aabent 

Rum i Midten, men dog kun af ubetydelig Üdſtrekning. Hvad 

Formen af Tænderne angaar, da kunne de ſiges at fræmftille 

triangulcre Plader med ſkarpe Kanter, ſpagt krummede, af lidt 

ſtorre Lengde end Breve, med aldeles hele Rande, men ved Ro— 

den noget udvidede on paa hver Side vebnede med en lille Bi— 

tand eller ſpids Torn. Disſe Torne forekomme dog ikke i den tids 

ligſte Alder, og ſkulle endnu aldeles favnes hug Unger af tre Fods 

Længde. Selv hos voxne Exemplarer har jeg fundet, at de mang— 

lede paa enkelte af de mindſte og allerpderſte Tender. Roden 

har forreſten fin Tilheeftningsflade (ſom paa Hajfiſketænder i 

Almindelighed) halvmaancagtigt eller neſten vinkelagtigt indbojet 

paa Midten. Tandpladen er noget bvelvet ſaavel paa forreſte 

ſom paa bageſte Flade, dog langt ftærfere pan ſidſte end paa forſte. 

Endnu maa angaagende Formen meerkes, at en ſtor Del af Ten— 

derne mangle Symmetri, ſkjondt kun i ringe Grad; Afvigelſen 

fra det Symmetriſte opſtaar derved, at Triangelen bliver lidt ſtjcv, 

eller hælder til den ene (den ydre) Side af Munden; det er 

iſer mod Midten af Munden, at denne Aſymmetri tydeligt viſer 

fig. J Almindelighed talt kunne Tenderne ſiges at have Mid— 

delſtorrelſe: hos et Exemplar af hundrede To.nmers Lengde vare 

de ſtorſte Tender en halv Tomme lange og omtrent fem Linier 

brede over Roden; hos et Cxemplar paa omtrent 80 Tommer 

holdt de ſtorſte Tænder fem Linier i Lengde og omtrent fire i 

Brede“) o ſ. v. Men indbyrdes viſe de en meget ſtor For— 

ſtjellighed i Storrelſe, idet ſom Regel kan angives, at Tenderne 

udefter gradevis aftage i Storrelſe, eller at af to ved Siden af hinanden 

liggende Rakker den ydre har noget mindre Tender end den indre. 

) Maaſte ere disſe Forhold vel lavt angivne, idet Tænderne ere maalte 

i Munden paa Fiſken, Hvor Rodens Udſtrœkning mindre nøjagtigt 

kunde iagttages. 
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Længre- og Bredemaalene af de alleryderſte Tender blive ſaale— 

des tre eller fire Gange mindre end af de mellemſte. En meget 

paafaldende Undtagelſe fra denne Regel viſer ſig imidlertid i 

Overkjceben, idet den tredie Tandrakke pan hvær Side, fra Mid— 

dellinien regnet, dannes af Tender, der i en meget betydelig Grad 

faa tilbage i Storrelſe ikke blot for anden Ræffeg Tender, men 

ogſaa for fjarde Relkes“). Øjnene, ſom ere anbragte i Ho— 

vedets Sideflader, lidt bag Mundſpaltens forreſte Rand, og med 

den overſte Rand omtrent i Linie med Gjalleſpalternes overſte 

Rand, nærme fig meget til den kredsrunde Form, eller have lige 

ſtort Hojde- og Lengdegjennemſnit. Blinkhinde favne de ganſke. 

De kunne med Rette ſiges at være uſcdvanligt ſmaa, idet deres 

Gjennemſnit indeholdes mere end tre Gange (henimod 37/2 Gange) 

i Snudens Lengde, femten Gange eller oftere i Hovedets Længde. 

Imidlertid viſe de ſig tydeligere end hos mange andre Hajer, idet 

ingen Udvidelſe af det nederſte Ojelaag lægger fig ud over en 

Del af Øjet, og mere eller mindre ſkjuler det”). Under Ojet 

iagttages en Rakke Udforingsgabninger for Slimkirtler. Sproj— 

tehullerne ligge i Linie med Ojnene, men uſaddvanligt langt 

bag disſe (to Ojegjcnnemſnit eller endnu mere), og de have en 

fan ubetydelig Storrelſe (næppe ſom fman Knappenaalshoveder), 

at de fleſte Forfattere have overſet dem, og at man forſt i den 

) Efter Joh. Muͤller og Zenle ſral ſaavel Tendernes Antal ſom 

deres indbyrdes Sterrelſesforhold være nogen Forandring underkaſtet 

hos nær ærinde Art. Tandrokkernes Antal i Overkjcben angives 

fra 26 til 32, i Underkjcben fra 24 til 28. Om dette i Virkelig— 

heden forholder fig ſaaledes, eller flere Arter muligt kunne være ſam— 

menblandede, maa efterlades til Andres nærmere Underſegelſe. 

*) Det er formodentlig dette, Sundevall har villet udtrykke, naar han 

angiver, at „Ojnene er noget ftørre end ſedvanligt hos Hajernev; en 

Paaſtand, jeg ellers ikke kan tiltræde, og ſom ſtrider mod alle af 

mig anferte Udmaalinger. 
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ſeneſte Tid er bleven overtydet om deres Tilverelſe“). Gjel— 

leſpalterne ere liniedannede (ſom ſadvanligt), ſtrækkende ſig 

ned til Randen af Bugfladen, alle anbragte foran Bryſtfinnerne, 

de tre forſte lodrette, de to ſidſte noget ſkraatlobende (i Retningen 

ned og from), ifær den ſidſte; hvilken derfor paa en Maade 

modſiger, hvad nyligt er bemerket om Gjelleſpalternes Beliggen— 

hed foran Bryſtfinnerne. Thi, medens dens nederſte Del virkeligt 

aabner fig tæt foran Bryſtfinnernes Rod, ſtrakfer dens overſtre Del 

fig derimod ſkraat hen over disſe Finner. Den forſte Gjelleſpalte er 

fiærnet lidt længer fra anden end de folgende indbyrdes fra hinanden. 

Kroppen er trind, naſten af ligeſaa ſtor Tykkelſe ſom 

Hojde, eller kun i meget ringe Grad ſammentrykket, bagtil grade— 

vis men ftærft tilſpidſet. Bryſtfinnerne, ſom ere tilheftede 

pan Grendſen af Bugfladen, og bevæges paa den for Hajerne 

ſedvanlige Maade, have en ret betydelig Storrelſe: deres Længde 

udgjor omtrent en Syvendedel, eller dog kun ubetydeligt mere 

end en Syvendedel, of Totallaengden. De kunne ſiges hver at 

fremſtille en næften dobbelt fan hoj ſom lang, retvinklet Triangel; 

dog ſaaledes, at Triangelens forreſte Side er lidt udbuet, den 

bageſte kjendeligt indbojet, ſamt at begge de bageſte Vinkler ere 

afrundede. Bugfinnerne, ſom ere anbragte lidt bag Midten af 

Totallengden, fremſtille to meget ſmaa, med Grundlinierne mod 

hinanden liggende Triangler, hvis Topvinkel er neſten ret, den 

forreſte Side lidt kortere end den bageſte, og denne atter lidt kor— 

tere end Grundlinien; denne ſidſtes Lænade indeholdes omtrent 

femten til ſerten Gange i Totallengden. Gadborfinnen er 

adſtilt fra Gadboret ved et betydeligt Mellemrum, og er meget 

mere fjærnet fra dette end fra Halefinnens Rod: medens neœmlig 

) Hamilton Smith ſynes at være den, der forſt har opdaget Sproj⸗ 

tehullerne hos Lamna, og han har meddelt denne fin Opdagelſe i An— 

merkningerne til den 1834 udkomne tiende Del af Griffith's Bear 

beidelſe af Regne animal. 
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Afſtanden fra førfte fan angives til omtrent en Ottendedel af 

Tvtallængren, beløber Aſſtanden fra ſidſte fun omtrent en Tret— 

tendedel af Totallengden. Denne Finne er endnu langt mindre 

end Bugfinnerne, og har Form af en langſtrakt og lav Triangel, 

hvis Topovinkel er bredt afrundet, og hvis bageſte Vinkel er mere 

eller mindre uddragen til en Spidſe. Forſte Rygfinne, ſom 

er anbragt henimod Enden af Totallengdens forſte Trediedel, og 

ſom, naar ikke blot Tilheeftningslinien men ogſaa den frie bageſte 

Spidſe regnes, indtager omtrent en Syvendedel af Totallengden, 

freemſtiller en neſten ligeſidet Triangel, dog med nogen Uregelmees— 

ſighed, idet den forreſte Side er lidt udbuet, den bageſte lidt ind— 

bøjet, og den overſte Vinkel lidt mere afrundet end den forreſte og 

bageſte. Anden Rygfinnes Aſſtand fra forſte er ikke meget 

mindre end Dennes fra Snudeſpidſen; den er anbragt lidt længer 

tilbage end Gadborfinnen (dog kun litet mærfeligt), henimod En— 

den af Totallangdens tre Fjeerdedele, og ſvarer meget ner til 

Gadborfinnen baade i Storrelſe og Form. Halens Sidekjole 

begynde omtrent i Linie med anden Rygfinnes og Gadborfinnens 

forreſte Rand, næften midt imellem disſe to Finner, og ftræffe fig 

vandret til Halefinnens Rod, eller endog lidt ud paa Siderne af 

denne, og indtage omtrent en Ottendedel af Totallengden. Disſe 

Kjole ſpringe temmelig ftærft fræm (paa Midten / Tomme til 

en Tomme hos de underſogte Exemplarer), og give derved Ha— 

len en betydelig Brede, der lidt foran Halefinnens Rod (ved 

Gruberne) endog er flere Gange faa ſtor ſom Halens Hojde 

ſamme Sted. Halegruberne have en ret betydelig baade 

Længde, Brede og Dybde; den overſte har jeg imidlertid fundet 

af ſtorre Üdſtrakning end den nederſte. Halefinnen har en 

betydelig Storrelſe (dens overſte Flig ſtemmer i Længde omtrent 

med en Femtedel af Totallcengden); i Form ligner den en noget 

ſkraat eller ffjævt ſtillet Halvmaane, hvis overſte Horn er endel 

længer (omtrent en Fjeerdedel) og ved Roden ligeledes noget bre— 

dere end det nederſte Horn. Skjondt den paa den for Hajerne 
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ſedvanlige Maade befinder Heterocerci, nærmer den fig dog i fin 

almindelige Form langt mere til Benfiſkenes Halefinne, end hos de 

fleſte Hajer ellers er Tilfældet. Sidelinien er kun meget lidt 

iojnefaldende, næppe kjcendelig uden hos torrede Exemplarer, hvor 

den ſes at lobe i lige Linie noget nærmere Ryggen end Bugen. 

Hudens Skjelbekledning er ſerdeles fin, og Fifken viſer 

ringere Skarphed, naar man ſtryger op ad den, end vore andre 

Hajer. Skjellene ligge meget tæt op til hvcrandre, ja endog 

tagſtenagtigt ud over hvcerandre; Formen er ffjævt firkantet med i 

lidt ſtorre Brede end Længde og med Vinklerne noget afrundede. 

Storrelſen er meget ubetydelig: i Breden ville omtrent ſyv Skjel 

indtage en Linie, i Længde omtrent ni. Skjellenes Overflade er 

forſynet med tre til fem temmelig ftærft fræmtrævende Leengde— 

fjøle, men jeg har ikke kunnet bemeerke, at disſe Kjole danne 

Torne, ved bagtil at rage ud over Skjcellets Rand. 

Om ven indre Bygning kan jeg Intet anføre efter egen Er— 

faring, da jeg aldrig har haft Lejlighed til at underſoge denne Fiſks 

Indvolde. Haller ikke har jeg andenſteds fundet Noget meddelt 

herover, og er ſaaledes indſtreenket til at udpege denne Man— 

gel i vor Kundſkab om Sildehajen. 

Hjerneſkallens) temmelig lille, ovenpaa ſterkt fordybet 

langs Midten, dog ſaaledes, at en hvælvet Lengdeſpulſt i Middel 

linien paa hvær Side begrendſes af en dyb Rende. Bag Neſegruberne 

viſer Hjerneſtallens Overflade en ſtor Fontenelle af langſtrakt 

Form, eller med meget ſtorre Lengde end Breve. Overkjeben 

er forholdsvis og i Sammenligning med Underkjceben af en me— 

get bredere Form bagtil, end hos foregaaende Art. Rygraden beſtaar 

af 156 Hviroler; af disſe telles 33 til forſte Rygfinnes Begyn— 

delſe, ti under Rygfinnen, 32 mellem forſte og anden Ryafinne— 

tre under anden Rygfinne, femten mellem anden Rygfinne og 

* 

+) Knoglebygningen angives efter Skeletet af en Han, omtrent 84 Tom 

mer langt, i det kongelige Muſeum. 
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Halefinnen, 63 langs med Halefinnens overſte Flig. Hvirvlerne 

ere heltigjennem forte, af meget ſtorre Højde end Længde. Ty— 

delige Ribben har jeg ikke været iſtand til at bemeerke; ned— 

ſtigende Fortſettelſer fra Hvirvlerne bag Gadboret ere 

heller ikke ret ſynlige, ſtjondt jeg allerbageſt mod Halefinnen mener 

at ffjælne enkelte. Skulderapparatet omtrent ſom hos Bla a— 

hajen. Bryſtfinnernes tre Rakker Stotteſtraaler beſtaa hocer af 

omtrent 26 Straaler. J forſte Rygfinne har jeg talt 26 lange 

Stotteſtraaler i nederſte Rakke, 24 meget forte i anden eller 

mellemſte Ræfte, og 26 ſeerdeles lange i tredie eller overſte Rekkke. 

Anden Rygfinne ſynes kun at have to Rakker Stotteſtraaler, tre 

i den nederſte, fire i den overſte Reekke. Beekkenbenene ere 

meget ſmaa, temmelig vidt adſtilte fra hinanden, og i Midten kun 

forenede ved et bredt Ligament; forholdsvis meget ſtor, af bred 

Sabelform, er Derimod den Bruſkplade, ſom udgjor Bugfinnernes 

tilvoxede Rand. To Rakker Stotteſtraaler ere tilſtede, den in— 

derſte beſtaaende af tretten vel udviklede Bruſtplader, den pderſte 

omtrent eller næften med ſamme Antal, men Pladerne meget 

ſmaa, tildels rudimentere. Gadborfinnen ſparer, hvad Stot— 

teſtraalerne angaar, til anden Rygfinne. Halefinnens nedre 

Stotteſtraaler ere, ſom ſedvanligt, meget ſtorre og ſteerkere end 

de overſte, men, medens de otte forſte ellers juſt ikke have noget 

paafaldende i Formen, blive Derimod de fem folgende (niende til 

trettende) til overmaade ſtore Plader af ligeſom en langſtrakt 

Triangelform, ſmalere foroven, bredere forneden; de efterfolgende 

ſynke ned til fædvanlig Storrelſe, men bevare Tilneermelſen til 

en langſtrakt Triangelform. Medens Antallet af de nedre Stot— 

teſtraaler ſvarer til Hvirvlernes Antal, ſynes derimod Tallet af 

Stotteſtraalerne ovenfor at være langt betydeligere, idet flere viſe 

fig for hvær Hvirvel; dog har jeg, paa Grund af Skeletets 

Ufuldkommenhed, ikke været iſtand til at tælle dem. 

Derſom man, med Müller, Henle og flere Forfattere, 

mod Cuvier og adſtillige engelſke Fauniſter, forener Lamna 

Afarter. 
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monensis med L. cornubica, faa maa den forſte viſtnok betrag— 

tes ſom en ftærft betegnet Afart. Men Foreningen ſynes mig 

ingenlunde tilftræffeligt begrundet, og man favner endnu for en 

ſtor Del det nodvendige Materiale til en, Videnſkabens Fordrin— 

ger tilfredsſtillende, Sammenligning. Da umiddelbar Jævnfø- 

relſe af friſke Exemplarer maa regnes til neſten uopnagelige 

Onſker, bor vel deſto omſteendeligere Udmaalinger og en nojagtig 

Sammenligning ſaavel af Indvolde ſom Skelet tilvejebringes, for 

Sporgsmaalet kan anſees for modent til Afgjorelſe. L monensis 

ſtal udmerke fig ved kortere Snude, ſkarpere Tender, meget ſtorre 

Oje, Bryſt⸗ og Rygfinner ſom ſidde længere tilbage, ſtorre Tyk— 

kelſe, ligeſom den vel ogſaa nager en betydeligere Storrelſe, da 

Længden af ufødte Foſtere anſlages til 28 indtil 30 Tommer. 

Unge Cxemplarer af vor Sildehaj ſtulle være forholdsvis tyk— 

kere end de (Gamle, med ſtorre Hoved, noget tykkere og længere 

Snude, Halens nederſte Lap mindre o. ſ. v. (Sundevall); 

men disſe Aldersforſtjclligheder kunne, efter min Anſtuelſe, ingen— 

lunde tjæne til Forklaring af de hos Lamna monensis iagttagede 

Egenheder, eller godtgjore, at disſe ere uveſentlige. Middelhavs— 

formen berores i det Folgende. 

Af de hos os ſedvanligere Hajer er denne den ſtorſte. Den 

plejer at have en Lengde af tre til fire Alen, men nager vel 

ogſaa, ſtjondt ſjeldnere, halvfemte Alen og derover“). Et 

Exemplar af noget mere end fire Alens Længde vejede, efter Fi 
ſternes Angivelſe, omtrent tredive Lispund eller henimod femhun— 
drede Pund; dog vover jeg ingenlunde at indeſtaa for Opgivel— 

ſens Nojagtighed *). 

) En faa uhyre Sterrelſe, ſom den, Bonaparte tillægger Middelha⸗ 

vets Zaabrand (tyve til fireogtyve Fod), nager den ingenſinde i 

Norden. Rimeligvis kan fem Alen fættes ſom den pderſte Grendſe 

for dens Vert. 

) Saameget mindre, ſom Aſcanius anfører, at et Exemplar paa fire 

Alens Længde, der af ham underſegtes, kun vejede omtrent 200 Pund, 
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Denne Art ſynes at have en temmelig vid Udbredelſe. Jeg Sorerommen. 

har ſet den blive fanget pan den norſke Kyſt ved Boſekop (719 

n. Br.“), og Middelhavets Fauniſter omtale den ſom almindelig i 

dette Hav. Men umiddelbar Sammenligning mellem Exemplarer 

fra de nordlige Have og Middelhavet ſynes endnu ikke at være 

anſtillet, og deroom Bonapartes Beretninger om den uhyre 

Sterrelſe, Middelhavsformen nager, og om dens Glubſthed ere 

paalidelige, gjcelde de upaatvivleligt en anden Art““). Naar 

Joh. Müller og Henle endog lade Haabranden ubdbrede 

fig til det japanſte Hav, fortjæner deres loſe og af flæt ingen 
Beviſer led ſagede Angivelſe viſtnok ikke den ringeſte Tillid. Hos 

os er Haabranden ingenlunde. ſjelden i Kattegattet, uagtet 

den juſt ikke fanges hyppigt; den gaar dybt ind i Oreſundet, og 

ſtal nu og da fælv trænge temmelig langt ned i Oſterſoen. 

Den ſynes i Regelen at holde fig paa Dybet, og kun at Levemaade 

nærme fig vore Kyſter med Sildeſtimerne, ifær om Efteraaret“ *). 

Den lever ſelſtabeligt; efter Beretning af nordſſellandſte Fiſkere, 

der Fjænde den meget vel, „gaar den i Lonner (Stimer) paa tyve 

til tredive Stykker.“ Da den med Hidſighed forfolger Silden, 

*) Det var i Midten af September, at jeg var titſtede, da en Haa af 

omtrent fire Alens Længde fangedes i Sejgarn. Den ſynes forreſten 

her at være ſjelden og paa Grendſen af fin nordlige Udbredelſe, da 

Fiſkerne ikke havde Navn for den, og erklerede, at de ikke kjcndte den. 

*) Acquista col tempo dodici, venti o ventiquattro piedi. Allora 

e mostro veramente formidabile, perchè alla più ardita feroeia 

accoppia una forza corrispondente alla vastità della mole, Si 

narrano purtroppo i tristi casi d'huomini mutilati e di fan- 

ciulli ingojati vivi dallo Seriglio, mentre piacevolmente si 

bagnavano nelle acque del mare in prossimità delle sponde. 

Ligeſaa lidet ſom den her angivne Sterrelſe pasſer paa vor Haa— 

brand, ligeſaa fremmed ſynes Bonapartes pathetiſke Skildring af 

Glubſkheden at være for den. 

%) Det er i Maanederne September, Oktober og November, at den plejer 

at træffes hos os. 

Danmarks Siſke, III. 55 
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treffer det nu og da, at den indvikler fig i Sildegarnene, og 

paa denne Maade bliver fanget; dog ikke juſt til Glede for 

Fiſterne, hvis Garn gjerne blive ilde medhandlede af denne 

ſtore Fiſt. 
Af det Foregaaende ſynes det at turde ſluttes, at Silden 

afgiver et vigtigt, og maaſke det vigtigſte, Bidrag til denne Hajs 

Ernæring, uden at den dog derfor forſmager andre Fiſk. Da 

den lever ſelſkabeligt, er det ikke urimeligt, at den fortrinsvis for— 

følger de af vore nordiſke Fiſte, der, ved at forene fig i ſtore 

Stiqer, gjøre det let for den at tilfredsſtille fin Slugenhed, altſaa, 

foruden Silden, iſcer Torſk, Sej, Lyr, Kuller o. ſ. v. 

Jorplantning. Forplantningen ſynes at indtræffe om Sommeren, thi paa 

Anvendelſe. 

den Tid har man fundet fuldt udviklede Foſtere hos Hunnen. 

Lengden af et ſaadant beløber fig til næften atten Tommer). 

Det er mig ikke beljcndt, at vore Fiſkere benytte nogen 

anden Del af Haabranden end Leveren (til Trankogning). 

Imidlertid kan det vel heende fig, at Kjodet nu og da anvendes 

ſom Svinefode; hvorimod det hvarken friſkt eller torret ſynes at 

anſes ſom tjenligt for Menneſker. Denne Foragt vil kunne ſiges 

at være aldeles uforſkyldt, derſom vor Sildehaa virkeligen falder 

ſammen med den i Middelhavet forekommende, der roſes for det fine 

og hvide, ja, for en Haj at være, endog læffre Kjod *). Jeg 

har Desværre forſomt Lejligheden til at prove vor Fiſk i denne 

Retning, og kan altſaa intet Bidrag yde til dens Bedommelſe. 

») Gunnerus i Trondy. Selſk. Skr. IV, 2. 

) La sua carne é bianca, tenera, di sapore non ingrato, e quasi 

può dirsi delicata trattandosi di uno Sgualino. Bonaparte, 

Fauna ital. Hos Worm hedder det derimod: insvavem du— 

ramque carnem habet, unde ægre concoquitur; sordidæ plebi 

relinquitur, quæ sale condire solet, et in eibos transferre. 

Museum J. e. under den Forudfætning, at Worms Galeus er 

Zaabranden, lære vi af dieſe Ord, at endnu til hans Tid sordida 

plebs tog til Takke med denne Fift. 
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Man- fjænder endnu ingen Indvoldsorme hos Sildehaaen; 

hvoraf dog ikke tor flutteg Andet, end at dens Underſogelſe hid— 

til er bleven forſomt. Af Snyltefræbs har jeg en Gang fundet 

et Par Exemplarer af den ſmukke Anthosoma Smithii Leach 

(fe Naturh. Tidsſkr. 1, 295) i Mundhulen paa en ved det nord— 

lige Sjælland fanget Sildehaa; en anden Gang nogle Exempla— 

rer af en ny Dinematura paa Huden af en i Finmarken under— 

ſogt Fiſt. En rig Hoſt ſtaar e i denne Retning endnu 

tilbage. 

55 

Siender 
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Wighajflægten (Acanthias Bonap.). 

Hovedet fladt. Øjefpalterne lange. Sprøjtehuller 

ere tilſtede (lidt bag og over Ojnene), der indvendigt befinde en 

tyk Klap. Munden, ſom fun danner en meget flad Bue, har 

fore Mundviggruber, ſamt to øvre Læbebruffe og en 

nedre. Zænderne ere i begge Kjæber ffarprandede med udad— 

rettede Spidſer; Roden paa den indre Side højere og med en 

Lengdekjol, paa den ydre Side lavere med rund Afſats mod 

Tandſpidſen. Gjelleſpalterne alle foran Bryſtfinnerne. To 

Rygfinner, den forſte mellem Bryſt- og Bugfinner, den anden 

mellem Bug- og Halefinne.“ Gadborfinne mangler. Hales 

finnens overſte Lap den ſtorſte, men Halen viſer dog 

ingen Heterocerei. Skjellene noget hjcertedannede med en 

Torn bagtil paa Midten og en eller flere Kjole. Tarmeklap— 

pen i Snaglelinie. Hannernes Generations vedheng 

have i Enden paa den ydre Side bevægelige Torne. 

124de Art. Den almindelige Pighaj (Ac. vulgaris 
Risso 2 *). 

Hovedets Længde indeholdes henimod fem 

Gange i Totallengden. Snudens Længde udgjor 

+) At jeg føjer Spergsmaalstegn til Artsnavnet, er, fordi jeg ikke 

holder mig overbeviſt om, at vor almindelige Pighaj forekommer i 
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mere end en Trediedel af Hovedets Længde, og Næ- 

ſeborene ere anbragte midt imellem Snudeſpidſen og 

Øjets forreſte Rand; den fra deres forreſte Rand 

udgaaende Hudlapetrekantet, uden Vedhæng paa den 

indre Side. Bryſtfinnerne med afrundede Vinklerſog 

den bageſte Rand kun ſvagt indbojet. Rygfinnernes 

Pigſtraaler uden Lengdefure langs Siderne, den 

forſte omtrent halvt faa lang ſom Finnens forreſte 

Rand, den anden kun lidet kortere end anden Ryg-⸗ 

finnes forreſte Rand. Halen uden Halegruber ved 

Roden og Halefinnen uden tydeligt afſondrede 

Flige. Farven gran, i Regelen uden tydelige Plet— 

ter (hos Borne); Mundhulen hvid. 

Jonas Koldingenſis, Daniæ deser Pag. 79: Canicula marina, Synonymi 

Hoeſiſk. 

Schonevelde, S 29: Canis marinus. 

Worm, Epistolæ Pag. 743: Canis marinus. 

Th. Bartholin, de Unicornu, ed 21, Pag. 107: Canis marinus. 

Arent Berntſen, Danmarks frugtbare Herligbed (Regiſter): paa. 

Pontoppidan, Atl. I, 646: Squalus Acanthias. 

mMuͤller, Prodr n. 311: Sg. Acanthias. 

Olavius, Skagens Beftr. S. 154: Squalus Spinax. 

Wilſe, Reiſciagttagelſer V, 233: Squalus Spinax. 

Aagaards Beſkr. over Thye, S. 45: Haage. 

Bing, Lesees Beſkr. S. 153: Hage. 

Zofman, Tidsſkr. f. Naturv. II, 377: Sq. Acanthias. 

Faber, Tidsſkr. f. Naturv. IV, 100: Sg. Acanthias. 

Bloch tab. 85. — Skandinaviens Fiſkar, tab. 46. — Bonaparte, ufbildninger 

Icon. d. Fn. ital.? — Det ovenſtaaende Treſnit efter Narrell. 

Middelhavet (fe nedenfor under Forekommen). Derſom Middel: 

havsformen udgjer en egen Art, faa bliver Risſos Artsnavn tem— 

melig upasſende for denne, efterdi den ingenlunde er faa hyppig i 

Middelhavet ſom den nordiſke Form hos os. 
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Da Worm paa det citerede Sted udtrykkeligt beretter, at han i fit 

Muſeum opbevarede to Exemplarer af denne Art, foranlediges man der— 

ved til at føge den i den oftere anførte Beſkrivelſe af det wormſke 

Muſcum; hvor den imidlertid ganſke er forbigaget, ſandſynligvis paa 

Grund af dens Almindelighed, der udelukkede den fra at omtales blandt 

de øvrige Sjaldenheder Synonymien af denne Art kan iøvrigt ſiges at 

være uden betydelig Tvivl eller Vanſkelighed; th', uagtet Olavius bru— 

ger den ſyſtematiſke Bencvnelſe: Squalus Spinax, lægge hans tilføjede 

Ord: „en almindelig Zaae-Art, ſom — — — — ſpeget ſpiſes af Ind— 

vaanerne, undertiden koges ter og undertiden føres til Markedernes, nok— 

ſom for Dagen, at han har Pighajen for Øje. Og, naar Wilſe, der 

omtrent var ligeſaa fvagt begrundet i Ichthyologien ſom Olavius og 

ligeſaa villig til, uden ſtrengere Provelſe, at bringe linneiſke Navne i 

Anvendelſe, omtaler Squalus Spinax, Semuſen, ſom en Fiſt, der un— 

dertiden fanges ner Limfjordens Munding, og føjer til, at han ſelv har 

ſet den blive fanget ved Fladſtrand: faa er det viſtnok meget rime— 

ligere at mene, at han urigtigt har beſtemt en almindelig Fiſk, end 

at antage, at den fjældnere Fiſk ſkulde være forekommet ham, medens 

den langt almindeligere var bleven ham ganſke ubekjondt. — Endnu ſkal 

jeg kun tilfeje, at der viſtnok ikke kan vere mindſte Tvivl om, at den 

„Hager, ſom omtales i Stroms Sendmer (1, 380), er identiſk med 

nærværende Art, og at det Sporgsmaalstegn, ſom Nuͤller og Zenle 

føje til dette Synonymon, derfor maa anſes ſom ganfte overflødigt. 

Og det Samme gjælder om Pontoppidans „Haage (Norges Naturhi— 

ſtorie II. 185"), hvilken af bemeldte Forfattere (S. 91) gives Plads 

under den tvivlſomme Synonymi for Hajerne. 

Daa, Haafiſk, Pighaa eller Pighaj, Spirhaa og 
Spirhaj ere Benævnelfer, ſom jeg almindeligt har hort ans 

vende paa denne Fiſk ved de danſke Kattegats- og Veſterhavs— 

Kyſter. Haa er maaſte det eprindelige nerdiſke Navn for Fi— 

ſtene af denne Familie, medens Formen Haj derimod ſynes at 

være af hellandſt Oprindelſe. Ved Spirhaa ſtal viſtnok ud— 

) Det er kun ved en Trykfejl, at pos Miller og Senle henviſes til 

S. 215 hos Pontoppidan, hvor ingen Haa findes omtalt. 

ä ² ˙üm ˙9m⅜ i i —⁰U.ᷣ——Z⏑—ͤ ü ²˙ꝗ'⁰ ⁰⁰⁰—2i i ꝛ * *——lÄ—— — — —⁰—8ͤ N -w rr 
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tryffes det Samme fom ved Vigbaj, men om Navnet nermeſt 

ſtal nedledes af Spir eller af Spiger, driſter jeg mig ikke 

til at afgjore *). 

Ligeſom nærværende Art meget let adſkilles fra de fore— 

gagende Hajer ved Piggene foran Rygfinnerne, ſaaledes har den 

i fine lyſe Farver et Sfjælnemærfe, der ikke tillader at forblande 

den med folgende Art, den eneſte af vore nordiſte Hajer, der 

ligner den med Henſyn til de omtalte Pigge. 

Farven er paa Ryggen og Finnerne rodgraa i forſkjellige 

Afſkygninger, paa Bugen ſkidenthvid, ſtundom med rodbrune 

Marmorcringer. Den gjannemſkinnende Muſtulatur giver tildels 

Siderne et ſtribet Üdſeende. Finnernes Rande ere lyſe, Rygfin— 

nernes Pigge af en hvidgul Hornfarve med et Antal ſortagtige 

Tvarſtriber ved Roden. Ojets Pupille fort eller ſortblaa; den 

gjeennemſigtige Hornhud ſpagt ſolvfarvet, i det Gronagtige, med 

lidt Masſingſkjcer. Ungerne viſe tæt ved og langs Ryggens Mid— 

dellinie ſamt langs med Siderne kredsrunde, hvide Pleetter, næften af 

Storrelſe ſom ſmaa Wrter. Stundom ffulle de hvide Platter 

endnu være kjendelige hos vorne Fiſke; dog erindrer jeg ikke, ty— 

deligt at have iagttaget ſaadanne; og endnu mindre forte Plotter, 

hvilke efter Faber undertiden ſtulle forekomme. 

ÜUdmaalinger. 

Zotallængde: A 29“ B 21½¼% C8 ¼/3 D 15¼%8½/ *) 
ſtorſte Højde (ved forſte Rygfinnens Begyndelſe): A 3 ½ “ B 25“; 

1% Dia 

Højde foran Halefinnens Rod: A 107; B 6¼8 “““; C 27/8"; 

D 53 

ftørfte Tykkelſe under den ſtorſte Højde: A 3“; B 15% 3 C 9%. 

D 10'”; 

+) Hos Schonevelde forekommer Sperhapye ſom det til hans Tid 

paa Helgoland brugelige Navn for Fiſken— 

*) Alle de udmaalte Exemplarer Hanner. Cet Foſter, dog neſten 

fuldbaaret. 

Beſkrivelſe 
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Omkreds ſammeſteds: A 9/2"; B 5/37; C 30% D 36%; 

Omkreds foran Haleſinnens Rod: A 2/8“; B 18% C 7/0; 

D 13 ½““; 
Afſtand fra Snudeſpidſen til forſte Gjalleſpaltes forreſte Rand: 

4 4% %; B 3½%: C 177382 75125 

Afſtand fra Snudeſpidſen til bageſte Giælefpaltes forreſte Rand: 

A 6%; B 4½%/; C 22½“ͤ3 D 3%“; 

Hovedets Brede over Sprejtehullerne: A 2¾“%3 B 227; C 11% 

D 17%“; 

Hovedets Heide ſammeſteds: 4A 17/37; B 13% C 6 ½%%⁰ D 9 ¼ %; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Naſeborene “): A 13.“ B 9% %; 

D 

Snudens Brede over Neſeborene: A 21/7; B 15“; C7%¼¼; DP11½%); 

Na ſeborenes Brede: A 3¾ “; B 2¼8“- 3 C 1½% ; D 2%; 

Na ſeborenes indbyrdes Afſtand: A 11“; B8 “/; C3¼½“—⁶, D55¼½¼%3 

Afſtand fra Naſeborene““) til Mundranden: A 13“; B 9½ “; 

C 5ſ½%; D 8%); 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand: A 2“; B 16½/¼; 

r É 

Ojelaagsſpaltens Længdegjænnemfnit: A 11½“ ; B10/27"; C6“; 

D 37; i 

Ojelaagsſpaltens Hejdegſennemſnit: A 4½““; B 47; C 2%; 

D 2 ½““; 

Øjets Lengdegjannemſnit: A 11“; B 10“; C 5“; D 7¼“%; 

Ojets Hejdegjannemſnit: A 7½““; B 7%; C 27/37; D 5%; 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Sprejſtehullet: A 3%; 

B % 11344 AD arts 

Sprejtehullets Længdegjænnemfnit: A 3%“ B 307; C 1%; 

D 2%“; 

Pandens Brede over Midten af Øjnene: A 22“; B 15½ ““; C7; 

D 

) Det er: til Midten af en Tvarlinie fra det ene Naſebors forreſte 

Rand til det andet Naſebors forreſte Rand. 

*) Det er: fra Midten af en Fvarlinie fra det ene Naſebors bageſte 

Rand til det andet Neſebors bageſte Rand. 
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Afſtand fra Snudefpidfen til Midten af Mundens forreſte Rand: 

A Ne ee; D. 18 el 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Mundoigene: A 35,3 B 27; 

C 1 ,,; D. 21%; 
det opſpilede Gabs Hejde: A 187”; B 14%; C 5%; D 10%; 
det opſpilede Gabs Brede: A 18“! ] B 14%; C 5?/3'"3 D 10½%3 

forſte Gjclleſpaltes Hejde: A 5“; B 3%); C 1½,““; D 22/31, 

ſidſte Gjclleſpaltes Højde: A 57/3" B 41/37; C 2½; D 3%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bryſtfinnernes Rod: A 67; B 47/3"; 

C 22/8“ 1!kœÿ 3½; 

Bryſtſinnernes Brede ved Roden: A 18“; B 12“; C 493; 

D 10%“; 

Lengden af Bryſtfinnernes ydre Rand: A 3%3”; B 35%; C 11%; 

D 25% 
Længden af Bryſtſinnernes bageſte Rand: A 2% “'; B 27; 

Co; D 16 ¼½“/; 
Længden af Bryſtfinnernes indre Rand: A 21“ B 17); 

G 6 ½7˙⁵⁵ D 11½%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 15¼%; B 11% 

C 4 %,; D 7/870; 

Bugfinnernes Brede ved Roden (Tilheftningslinie): A 17% 

B 11%“! ; C 5%; D 10%; 

£ængden af Bugfinnernes pderſte Rand: A4 20“; B 14%; 

GS % 

Længden af Bugfinnernes bageſte Rand: A 22“; B 14½'“¼%';; 

0 5½½//,“; D411“ ; 

Længden af Bugfinnernes frie inderſte Rand: A 167; B 12”; 

r D 

Længden af Hannens Generationsvedheng: A 28“; B 15%; 
| C Bis D g 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: A 166”; 

B 11½“; C 4½“; D 8% 

Gadborregionens Længde: A 1”; B 10“/; C3“; D 8% 

Afſtand fra Gadboret til Haleſinnens Rod: A 7“; B 48/6"; 

eee e ee 

Afſtand fra Snudeſpidſen til ferſte Rygfinne: A 9“; B 68/6"; 

C 33 ½“/ 3 D 5%; 
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forſte Rygfinnes Længdeftræfning (Tilheftning): A 2“; B 19%; 

G D ie 

Længden. af ferſte Rygfinnes Pig: A 1477; B 127; 4%; D 9% 

Længden af forſte Rygfinnes forreſte Rand: A 29“; B 24%; 

G9 %ο%ο% 18 /ö %; 

Længden af ferſte Rygfinnes bageſte Rand: A 24/7; B 15½%;3 

CSA ID 12%; 
Længden af forſte Rygfinnes nederſte fvie Rand: A 20“ B 12"; 

C 5½%˙%%; D 9½ “//; 

Afſtand mellem forſte og anden Rygfinne: 4A 7½ “% B 5%”; 

C 22 ½% 3 D 3½ “3 

anden Rygfinnes Lengdeſtrœkning (Tilhaftning): A 18%; B 12%“; 

C 6˙⁰—⁹̃ D 9¼ ½; 

Længden af anden Rygfinnes Pigſtraale: 421“; B15“; C5 ½ ; 

D z; 

Længden af anden Rygfinnes forreſte Rand: A 23“ B 17%; 

C 7½“““ ; D 13½““; 

Længden af anden Rygfinnes bageſte Rand: A 18“% B 1.9; 

C 3 /,, D 95% 

Længden af anden Rygfinnes nederſte frie Rand: A 17“; B 12%; 

G e Ds] 

anden Rygfinnes Afſtand fra Halefinnen: 4 3% “; B 31½%); 

6; D 2309 ' 
Længden af Halefinnens øverfte Flig: A 5½ “; B 4Y2”; C 21"; 

D 35“; 

Længden af Halefinnens nederſte Flig: A 4/8“; B 42“ 3 C 18”; 

D 30 ½6“ “. 

Hovedets Længde, regnet indtil Bryſtfinnernes Rod, inde— 

holdes hos voxne Individer omtrent eller næften fem Gange i 

Totallqengden; hos yngre Fiſte tiltager dets forholdsviſe Stor— 

relſe, efterſom Totallængden aftager, faa at det hos ganſte fpære 

Embryoner udgjor fuldt en Fjeerdedel af Totallcengden“), og det 

uagtet Snuden hos ſaadanne aldeles forſvinder. Formen er 

) Hos et Foſter af 23 Liniers Totallængde udgjorde Hovedets Længde 

jer Linier. ( 
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meget langſtrakt og fladtryffet, idet Længden er mere end dobbelt 

faa ſtor ſom den ſtorſte Brede, ſelv hos ufødte Foſtre“), og 

Breden atter neeſten dobbelt faa ſtor ſom den ſtorſte Hojde. Paa 

Grund af Snudens Brede og afrundede Form kan Hovedet, 

naar det ſes ovenfra, ſiges at fremſtille Halvdelen af en meget 

langſtrakt, paatveers overſkaaren Ellipſe. Snudens Lengde, 

regnet til Midten af Mundens forreſte Rand, indeholdes omtrent 

2/2 Gange i Hovedets Længde, omtrent tolv Gange (fra elleve 

til tretten) i Totallengden. Medens den Del af Snuden, ſom 

ligger bag Neſeborene, hos Angre er ftærfere udviklet end den 

Del, ſom ligger foran Neſeborene, eller overgaar denne i Lengde, 

tiltager Derimod med Alderen den forholdsviſe Lengde af denne 
ſidſte Del, faa at den bliver af omtrent lige Storrelſe med den forſt— 

nævnte. Snudens Breve over Næfeborene er altid meget ſtorre 

end Længden til Neſeborene, dog i deſto højere Grad, jo yngre 

Individet er. Neſeborene ere anbragte paa Underfladen, 

ner Siderandene, med ſtort indbyrdes Mellemrum og med Brede— 

gjennemfnitet meget ſtorre end Leengdegjeennemfnitet og ſtorre end 

Afſtanden fra Siderandene. Det indbyrdes Mellemrum mellem 

Neſeborene er omtrent tre Gange faa ſtort ſom hvært Naſebors 

ſtorſte Gjænnemfnit. Omtrent fra Midten af Naſeborets forreſte 

Rand udgaar en triangulcer “*), lige bagudrettet Hudlap, medens 

omtrent fra Midten af den bageſte Rand en lodret Bruſfplade 

udſendes lige fremefter. Idet disſe to Vedhæng mode hinanden, 

og lægge fig op til hinanden, afdeles hvært Neſebor ligeſom i 

*) Hos ganſfke ſpede Foſtre forandrer imidlertid Forholdet fig betyde— 

ligt. Saaledes hos det nys omtalte paa 23 Linier, hvor Hovedets 

Længde var fer Linier, udgjorde Breden over Øjnene fem Linier, 

medens dets ſterſte Højde var tre Linier. Naar Faber fræmfætter 

den Paaſtand (Islands Fiſche), at Embryonerne ſtrax viſe det vorne 

Dyrs Form, udſpringer denne blot deraf, at han kun har underſogt 

ſtorre Foſtere. 

* Hos Foſtere er denne Lap af en mere bred, i Enden afrundet Form. 
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to: et ytre, næften fuldkomment kredsrundt, og et indre af mindre 

regelmesſig og beſtemt Form. Munden, ſom er anbragt tem- 

melig meget foran Midten af Hovedets Lengde, fræmftiller en 

ſvagt bøjet Halvmaane, der indtager næften hele Hovedets Brede. 

O verkjaben er lidt fremſkydelig. Naar Gabet opſpiles, har 

det omtrent lige ſtor Hojde og Brede, og viſer næften Form af 

en Kvadrat, dog med noget afrundede Hjørner og med lidt ftørre 

Breve bagtil end fortil. Leberne ere fvagt udviklede eller ret— 

tere aldeles forſvindende i en ſtor Strakning (paa Midten). 

Overkjcben har fortil en bred Indfatning af en nøgen og glat 

Hud. Mundvigsgrubernes Dybde er meget betydelig; de 

viſe fig ſom et Par noget ſkraa Lengdeſpalter, der konvergere 

fremefter. Tænderne have paa det Nermeſte ſamme Form i 

begge Kjceber, men ere noget ftørre i Underkjcben end i Over— 

fjæben. De danne Overgang, eller nærme fig temmelig meget, 

til den Beſkaffenhed, ſom man betegner ved Benævnelfen Bro— 

lægning, idet de finde hverandre meget ner, ere fladtrykkede 

eller pladedannede, og kun have meget ſpagt fremragende Spidſer. 

Dog fremſtiller deres Bekledning af Kjæbebruffene ikke en Halv— 

cylinder (ſaaledes ſom S. 817 for den ſmaaplettede Rod— 

haj er angivet), men ſnarere to Plader, en forreſte og en bageſte, 

der ſtode ſammen under en ſpids Vinkel. Efter Teendernes An— 

ordningsmaade ſynes man her retteſt at omtale Teenderne ſom 

ſiddende i Tværræffer; jeg har ikke iagttaget flere end fem ſaa— 

danne i hvær Kjabe, af hovilke de to beklaede Kjabebrufkens for— 

reſte, tre dens bageſte Flade, J Overkjceben har jeg i hveer Rekke 

talt 28 Tender (fjorten paa hvær Side eller Kjabehalvdel), i 

Underkjcben kun 24. Hvad Taendernes Form angaar, da er 

den allerede angivet i Slegtskarakteren. Kun kan endnu mer⸗ 

kes, at Spidſerne ere fan ftærft udadrettede, at den indre Tands 

Spidſe næften hviler pan den ydre Tands Side, og at Tænderne 

ſaaledes viſe fig ſom liggende Triangler, hvis Sider næften flyde 

ſammen, og danne en kun fvagt afbrudt Linie. Fremdeles, at 

— — 

. —Ü:Tu 
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der fra hvær Tands Rod udgaar en Spids eller Forlengelſe lod⸗ 

ret ned paa den Kjeeberne bekleedende Hud. Kjebeſejl er til 

ſtede i begze Kjeber tæt bag Tenderne. Tungen, ſom naaer 

neſten til Underkjeebens Tender, har en meget flad, bred, fortil 

neſten lige afſkaaren, eller dog kun meget ſvagt udbuet Form. 

Dens Overflade er fortil glat, dog beſtroet med nogle meget ſmaa, 

vidtſpredte Papiller; bagtil mellem Gjællebuerne bliver Tungen 

Derimod ffarp eller væbnet med Smaatorne, der ligne Yderhurtens 

Skjcel. Ganehvelvingen er Derimod t hele fin Udftræfning 

uven Skarphed, og kun ſorſynet med endel ſmaa, bløde Hudpa— 

piller. Ojeſpalten, ſom er anbragt tet under Pandens Side— 

rande, og hvis forreſte Ende omtrent falder i Enden af Hovedets 

forſte Trediedel, noget foran Mundens forreſte Rand, men tem— 

melig nær ved Neſeborene, har en langſtrakt og ſmal Form (flere 

Gange fan lang ſom hej), der i begge Ender viſer fig noget 

tilſpidſet, og ſaavel fortil ſom bagtil danner en lille Fure eller 

Fold. Uagtet intet Spor til Blinkhinde findes, er Ojet dog 

for en ſtor Del ſtjult af Spaltens Hudrande. Sælve Øjet er 

af elliptiſt Form med Højdegjænnemfnitet omtrent udgjorende ) 

af Længdegjænnemfnitet. Lidt bagved Ojeſpaltens bageſte Rand 

ſamt lidt ovenfor Øjet fræmtræder det temmelig ſtore Sprojte— 

hul; det har en noget uregelmeesſig Form, der maaſke nermeſt 

kunde betegnes ſom en bagtil affkaaren Oval; Lengdegjeennem— 

ſnitet er lidt ſtorre end Breden. Indvendigt er Sprojtehullet 

forſynet med en ſtor, til dets forreſte Ende feſtet Hudklap, ſom 

er iſtand til aldeles at lukke det; paa den bageſte Flade viſer 

bemeldte Hudklap tæt under den overſte Rand en meget lille Bi— 

gjelle, ſammenſat af femten eller ſexten ſerdeles forte Folder. 

Nedenfor Bigjællen er Sprojtehullets hele indre Flade fkarp, 

formedelſt en Bevæbning af meget ſmaa Knoglckorn, der dog ikke 

ere ret tæt ſtillede. Panden er mellem Øjne og Sprojtehuller 

bred og flad. Gjelleſpalterne ere anbragte i Linie med 

Bryſtfinnernes Rod, og alle foran denne, paa Hovedets Sider, 
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dog ſaaledes, at de ogſaa indffjære fig noget i Bugfladen; den 

Lengdeſtrekning, de indtage, udgjor henimod en Femtedel af Hos 

vedets Længde. De ere temmelig ſmaa, men tiltage noget i 

Hojde fra den førfte til den ſidſte; de to ſidſte ere hinanden neer⸗ 

mere end de tre forſte indbyrdes. Formen er den ſedvanlige 
halvmaanedannede. 

Kroppen har omtrent den ſamme langſtrakte, tønde, trinde 

og bøjelige Form ſom hos Blaahajen. Højden er noget ſtorre 

end Tykkelſen. Indtil forſte Rygfinnes Begyndelſe har Ryggen 

Tagform; hvorimod den mellem de to Rygfinner bliver afrundet, 

dog med tydeligt ſremtredende Middellinie. Halen er bag ans 

den Rygfinne flad underneden, og langs hver Side af Fladen 

fremtreder en ret tydelig, ſkjondt viſtnok kun ſvag, Kam. Bryft— 

finnerne, ſom ere lidt ſtraat tilheeftede, for en ringe Del til 

Sidefladerne men iſer til Bugfladen, dog ſaaledes, at de indbyrdes 

ere vidt ſtilte fra hinanden, framſtille et Par med Topvink— 

lerne udadrettede Triangeler, hvis Grundlinie er tilheeftet i om— 

trent den forreſte Halvdel, men har den bageſte Halvdel fri; 

hvis forreſte, ſoagt udbuede Side er den lengſte (den indeholdes 

omtrent otte Gange i Totalleengden); hvis bageſte Side er lidt 

indbojet, ſamt Vinklerne tydeligt afrundede (den bageſte-inderſte 

omtrent en Ret). Forſte Rygfinne tager fin Begyndelſe 

omtrent i Enden af Totalleengdens forſte Trediedel, eller dog kun 

lidt foran Enden af denne, omtrent i Linie med Bryſtfinnernes 

bageſte Ende, naar disſe ligge henad Kroppens Sider. Den er, 

ſom fædvanligt hos Hajerne og ligeſom ogſaa med anden Ryg— 

finne er Til eldet, anbragt paa en ſtor, fra Ryggens Middellinie 

fig hevende, bagtil nedſkraanende Lengdekam, og har Triangel— 

form med den forreſte Side lidt konvex, den bageſte konkav, 

Naar dens bageſte frie Flig, der er kortere end Tilheftnings— 
linien, medregnes, indtager den en Længde, der omtrent kan an— 

fættes til en Ottendedel af Totallængden, og ſom er mere end 

dobbelt ſaa ſtor ſom dens ſtorſte Hojde. Den ſtore Pig— 
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ſtraale, hvormed den begynder, er, naar man regner fra dens 

under Huden ſkjulte Rod, omtrent lig med den halve Lengde af 

Rygfinnens forreſte Rand, regnet fra ſamme Rod). Af Form er 

Piggen ſpids, færdeleg ſvagt krummet, begrendſet af tre Flader: 

to, fortil under en ſkarp Vinkel ſammenſtodende, lidt hvelvede, 

men alle Spor af Lengdefurer favnende Sideflaͤder; og en ſterkt 

udhulet, neſten kanaldannet, bageſte Flade. Afſtanden mellem 

forſte Rygfinne, regnet fra Enden af Tilheeftningen, og anden 

Rygfinne udgjor omtrent en Fjeerdedel af Totallcengden, og overs 

gaar altſaa Hovedets Længde"), Anden Rygfinne er ans 

bragt lidt bag Bugfinnernes Spidſer, meget nærmere disſe end 

Halefinnens Rod; den er endel mindre end forſte Rygfinne, og 

ſtjondt den ligeſom denne har Triangelform, adſtiller den fig dog 

ved at være kjeendeligt lavere i Forhold til Længden, ved en 

meget dybere, noget vinkelagtig Indbojning af den bageſte Rand 

og ved en betydeligere Forlengelſe af den frie Flig. Ogſaa er 

Pigſtraalen meget ſtorre, næften lig med Længden af Finnens 

ſorreſte Rand, ſpidſere og tydeligere bøjer, Bugfinnerne, hvis 

Rod ligger omtrent ved Enden af Totallengdens forſte Halvdel, 

eller dog kun ganſke lidt bag denne, fræmftille, ſom ſedvanligt 

hos Hajerne, to lave, langſtrakte, ſtumpvinklede Triangler, der 

ligge med Grundlinierne op mod hinanden (hvorfor de tilſammen 

omtrent have Formen af et Landſejcern). Grundliniernes Længde 

indeholdes omtrent ti Gange i Fiſtens Totallengde; forreſte og 

bageſte Rand have omtrent lige Længde, eller den ſidſte overgaar 

i al Fald forſte meget ubetydeligt, Gadboret eller Kloaken 

*) Hos Foſtere er Pigſtraalen, ſaavel hvad denne ſom anden Rygfinne 

angaar, forholdsvis kortere; ja viſer fig end ikke frembrudt af Huden 

hos ſaadanne, der endnu ikke have naaet omtrent fer Tommers 

Længde. 

) Dette gjælder ftørre Individer; for mindre ſtemmer dette Maal 

omtrent med Hovedets Længde. 
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ligger paa ſedvanlig Maade midt imellem Bugfinnerne, og ſtjules 

af disſe; det har en ret betydelig Størrelfe, vifer fortil i Mid— 

dellinien en ſtor, noget tilſpidſet Hudlap, bagtil en dyb Grube 

og paa Siderne af denne de fædvanlige Abdominalaabnin— 
ger, betegnede ved et Par ſmaa Hudkamme. Halefinnens 

Længde kan omtrent anſettes til en Femtedel af Totallengden, 

ſtiondt Forholdet viſer nogen Afvexling til begge Sider. Dens 

nederſte Flig begynder lidt foran den overſte, og Forſtjellen 

mellem de to Fliges Længde er ringere, end den hos Hajerne 

plejer at være, idet den overſte kun overgaar den nederſte med 

en Ottendedel eller Syvendedel af fin Længde”). Formen af den 

overſte fremſtiller en meget langſtrakt, ffjævt bagud liggende 

Triangel, ſom har fin ſtorſte Hojde bageſt. Den nederſte deris 

mod opnager ſin ſtorſte Hojde (der omtrent er lig med den overſtes 

ſtorſte Hojde) imod Midten af fin Længveftræfning, og daler ders 

pan pludſeligt, bvorved den Deles i en forreſte trianguler og en 

bageſte baanddannet og i Enden tilſpidſet Del“). Sidelinien, 

ſom hos denne Haj er ret tydelig, og ſom i ſin allerſtorſte Ud— 

ſtrekning har et vandret Lob, er Ryglinien nærmere end Bugs 

linien indtil bag anden Rygfinne; her bliver den derimod, paa 

Grund af Halens Form, Buglinien nærmere. Efterat den har 

gjænnemløbet omtrent den forſte Trediedel af den Strakning af 

Halen, der omgives af Halefinnen, ſkraaner den noget ned, 

og vedbliver derpaa fit Lob vandret under Hvirvelſtotten 

og ner den overſte Rand af Halefinnens nederſte Flig, indtil 

den nager Haleſpidſen, hvorfra den fortſcettes ud paa ſelve 

Halefinnen, og kan forfølges næften lige til dennes bageſte Rand. 

*) Jeg betragter, og ſom jeg mener med Grund, Sidelinien ſom Grend— 

ſen eller Angivelſen for de to Fliges Udſtrœkning. 

) En Salegrube, ſom efter muͤller og Senle undertiden ſral findes 
ved Halefinnens Rod foroven, har jeg aldrig iagttaget, idetmindſte 
ikke tydeligt. 
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Og det er ſaaledes, at den, ſom ovenanfort, beſtemmer de to 

Halefliges Grændfe. Huden er, med Undtagelſe af enkelte 

Smaapletter (de ſamme, ſom ovenfor S. 844 for Blaahajen 

angivne), bedakket med glindſende Skjelplader, der meddele 

hele Fiſken et Slags Silkeglands. Disſe Sfjæl ere meget ſmaa: 

jeg har talt omtrent 60 paa en Kvadratlinie, og dog ſidde de 

ikke umiddelbart op mod hverandre, men have meget kjendelige Mel— 

lemrum, tildels endog ſtorre end Skjellenes Flade; de afvexle 

forreſten endel i Storrelſe, dog uden Regelmasſighed, fan at ſtorre 

og mindre Sfjæl findes blandede mellem hveærandre. J Regelen 

have Skjcellene i Form ſtorre eller mindre Lighed med et Kaart— 

hjerte, dog ſaaledes, at de meget hyppigt bagtil ere trefligede, i 

det en mindre Spids viſer ſig paa Siderne ved Roden af den 

ſtore mellemſte; for hver Flig har Sfjællet en Lengdekjol, og 

den midterſte af disſe Kjole danner fortil en temmelig ſtor For— 

lengelſe eller Torn, der ſynes ligeſom en Rod at tjene til at 

fæfte Skjellet i Huden. Sfjællene paa Snudeſpidſen, ſaavel paa 

Over⸗ fom paa Underfladen, afvige aldeles fra den regelmasſige 

Form, favne ganffe Spidſer og Kjole, ligge tæt op til hverandre, 

og danne ſaaledes et Slags Brolegning af uregelmasſigt fir— 

kantede Stykker (omtrent ſaaledes, ſom hos den ſmaaplettede 

Rodhaj ovenfor er beſkrevet); og Snudeſpidſen beſidder ſaaledes 

ikke den Skarphed, ſom den øvrige Overflade viſer, naar man 

ſtryger den i Retningen bagfra fortil, Hovedet er forſynet med 

en ſtor Mængde Slimporer ſaavel pan Overfladen ſom under— 

neden, men disſe viſe ingen Regelmasſſghed, eller ere ikke ordnede 

ſaaledes, at de danne ſymmetriſke Figurer. Paa Isſen, midt imel— 

lem Sprojtehullerne, ſes to Porer anbragte ved Siden af hinan— 

den, hvilke overgaa de øvrige kjendeligt i Storrelſe (de findes 

lige over Nakkegruben, ſvarende omtrent til dennes forreſte Aab— 

ninger, og ere altſaa maaſke af en færegen Beſtemmelſe). 

Bughulens Længde indtager noget mere end en Tredie— 

del af Totallengden (bos et Exemplar af 21½ Tommer, til 
Danmarks Siffe, III. 56 

Indre 
Bygning. 
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hvilket ogſaa de folgende Længdeangivelfer ere at henføre, omtrent 

otte Tommer). Dens indvendige Bekledning er hvidagtig, dog med 

Overgange i det Graalige og Rodlige. Leveren af gulgraa 

Farve, marmoreret med Blaat, danner forreſt i Bughulen, hvor 

den omgiver Spiſeroret og Begyndelſen af Maven, en temmelig 

bred og tynd Plade, men udſender derpaa pan her Side en 

Lap, der gjennemlober den ſtorſte Del af Bughulen. Disſe 

Lapper ere ſmale, næften af lige Lengde, eller den venſtre dog 

kun ubetydeligt længer end den højre; den ſidſte tilſpidſet, den 

forſte derimod mere bredt afſtumpet, eller endog dannende ligeſom 

en Udvidelfe mod Enden. Galdeblere findes ikke ſerſtilt fram— 

trædende, men derimod en Galdegang af betydelig Længde. 

Længden af den hele Tarmekanal omtrent elleve Tommer, eller 

omtrent lig den halve Totallengde og endel ſtorre end Bughulens 

Længde. Denne Strakning deler ſig ligeſom i tre Afdelinger: den for— 

reſte, lige bagudrettede (Spiſeroret og den egentlige Maveſek) af oms 

trent fem Tommers Længde; den mellemſte, lige fremadrettede (Ma— 

vens ſidſte Del) af omtrent 1/ Tommes Længde ; og den lige bagud— 

rettede ſidſte Del (Tarmen) af omtrent 4 Tommers Længde, Den 

forreſte Afdeling danner en Sak, dog langſtrakt og ſmal; dens 

ſtorſte Gjænnemfnit ( Tomme, naar den ikke udſpiles af et 

nedſlugt Bytte) falder forreſt; bagtil bliver den efterhaanden tyn— 

dere. Spiſeroret (af henimod halvanden Tommes Længde) 

ubmærfer fig ved de meget ſtore, tilſpidſede Hudpapiller, ſom bes 

dekke dets indre Flade, og af hvilfe de ſtorſte — thi de viſe 
temmelig ſtor indbyrdes Forſkjcel i Storrelſe — danne ret regel— 
masſige Længderæffer. Maveſekken har ſteerkt fremſpringende 
Lengdefolder, en halv Snes i Tallet, hvilke dog bagtil efter— 
haanden blive fvagere, indtil de, idetmindſte for en ſtor Del, 

ganſte forfvinde. Op til den bageſte Ende af denne Afdeling af 
Tarmekanalen ligger Milten, der er meget ftærft fladtrykket, 

pladedannet, og har Form af en omvendt Triangel eller en Tri— 
angel, hvis Topvinkel er rettet bagud; dog ſaaledes, at Triange⸗ 
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lens Grundlinie er indbøjet eller ſterkt konkav, og Vinklerne ved 

Grundlinien uddragne til lange Spidſer, der lægge fig tæt op til 

Mavens Sider, og indeſlutte denne. Miltens Lengde lidt over 

en Tomme, Breden over / Tomme; de udtrukne Vinkler næften 

af lige Længde med Triangelen. Den fremadrettede, tarmedan— 

nede Mavedel er ikke ved nogen Ringklap adffilt fra den fore— 

gaaende Del; dens Vegge ere tynde, og den viſer fem eller fer 

ſvage og lidet tydelige Leengdefolder. Portnerklap mellem 

Maven og Tarmekanalens ſidſte bagudrettede Afdeling findes ikke, 

eller den er i al Fald ganſke rudimenter. Spiralklappen 

fræmtræder ſtrax i Begyndelſen af Tarmen, og danner et uſed— 

vanligt ſtort Antal Spiraler (ſexten eller ſytten); hvær Snoning 

kan derfor kun indtage en meget ringe Længdeftræfning ; dog gjøre 

de to eller tre forſte og ligeledes de ſidſte herfra Undtagelſe, eller 

have en meget betydeligere ÜUdvikling i Længden end de øvrige. 

Tarmehuden viſer vel i denne Del af Tarmekanalen et Maffenæt 

(derimod ikke Papiller) og Tverſtriber, men begge ere fan fine, 

at de næppe kunne iagttages med det blotte Oje. Maßſt— 

tarmen er meget fort (næppe halvanden Tomme lang), men 

temmelig vid, med tynde Bægge og indvendigt med ſvage Spor 

til uregelmæfige Længdefolder. Omtrent i Midten af dens Længde 

hæfter fig til dens Rygflade det hos Hajerne ſedvanlige, polſe— 

dannede Redſkab, der her er temmelig ſtort (ſexten Linier 

langt, men næppe halvanden Linie tykt), af rødbrun Farve; dette 

Redſkab er vel hult, dog er det indre Rum for ubetydeligt i For— 

hold til de tykke Vegge, til at det kan fortjcene Navnet af en Blere. 

Nyrerne udftræffe fig omtrent giennem den bageſte Trediedel 

af Bughulens Lengde. 

Naar man ſammenligner Hjerneſkallen hos denne Art 

med ſamme Del hos den ovenfor beſkrevne Blaahaj, vil man 

finde betydelige Forſtjclligheder: iſeer er Formen meget mere 

langſtrakt og ſmal, og Fontenellerne mindre ſteerkt udviklede. Hos en 

Pighaj af 21 Tommers Længde har jeg: fundet den egentlige 

56” 

Knogles 
bygning. 
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Hjærneffal (fra den forreſte Fontenelle til Hoirvelſtottens Til— 

hæftning) ligeſaa lang ſom hos en Blaahaj af 28 Tommers 

Længde (hos begge omtrent 21 Linier) men kun to Trediedele 

fan bred. Snuden underſtottes ikke her af tre Bruſkliſter men af 

en enkelt Bruſkplade, der har Form af en Triangel, hvis Top— 

vinkel er bredt afrundet eller næften afſkaaren, og hvis Brede er 

ſtorre end Højden. Den forreſte Fontenelle har omtrent oms 

vendt Hjerteform, og er meget lille, idet dens Brede indeholdes 

fem Gange i Hjerneſkallens Brede paa det Sted, hvor den er 

anbragt. Ogſaa Ne ſeborene ere forholdsvis af ringe Stor— 

relſe og kun lidet dybe. Hvilket ſidſte ogſaa gjelder Ojehu— 

lerne, der tillige ganſte favne nedre Fremſpringning eller Bund, 

hvorved Hjerneſtallens Underflade faar et paafaldende forſtjel— 

ligt Üdſeende, fra hvad der finder Sted hos Blaahajen. Den 

i Ojehulens Tag anbragte lille Aabning er elliptiſt, altſaa bag— 

til afrundet, iſtedetfor at den viſer ſig tilſpidſet hos Blaa— 

hajen. Bag denne iagttages en Lengdercekke af otte, meget 

ſmaa, punktlignende Huller chvilke hos Blaahajen ſavnes paa det 

ſidſte nær). Imellem Ojehulerne har Hjerneſkallen en noget 

pukkelagtig Leengdeophojning, hvilken dog forfvinder foran Sje— 

hulernes bageſte Rand. Nakkegruben er lille men meget dyb, 

fortil begreendſet af en Bue eller Halvmaanelinie, bagtil ſpidſt 

tillobende; af dens fire Aabninger ere de forreſte forholdsvis 

ſtorre, de bageſte mindre end hos Blaahajen. Kjabeapparatets 

Ophaengningsbruſk (o: den Bruff, hvorved det hæftes til 

Hjerneſkallens bageſte-nederſte Hjorner) er her meget kort og 

bred: dens ſtorſte Brede udgjor fuldkomment tre Fjeerdedele af 

Længden. Overkjebebruſkene ere langt bredere end hos 

Blaahajen, mod Siderne krummede ftærfere og ganſke vinkel— 
agtigt, med Fremragningen paa den forreſte Rand mod Midten 

faa ftærft udviklet, at den trænger dybt ind i Ojehulen bag 

Ojet. Underkjebebruſkene tiltage gradevis i Brede fra 

Mundens Midte mod Siderne, og deres nederſte Rand viſer 
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altſaa ingen vinkelagtig Framſpringning. Lebebruſkene ere 

langſtrakte, tynde, trinde, griffeldannede, fortrinsvis Overkjcebens. 

Tungebenet er langt tykkere og ſolidere end hos Blaahajen, 

men ſtaar meget betydeligt tilbage i Lengdeudvikling, og erholder 

derved en meget forffjællig Form (omtrent ſom et Tverbaand). 

Gjelleſtraalerne, af hvilfe jeg har talt ſytten Par, ere ikke 

blot hæftede til Tungebenets Sidegrene, men ogſaa for en Del 

til den bageſte Rand af den Bruſfk, der bærer Kjeberne. Alle 

Gjeellebuerne ere pan Mundſiden forſynede med et Antal tilſpid— 

ſede Forlengelſer (jeg har talt fra fem til ni paa de forſtjellige 

Buer, farreſt paa den forreſte og den bageſte), tildels af ikke ubety— 

delig Længde, alle med Siderne tornebeveebnede. Den ſidſte Bruſt 

af den Ræffe, hvortil Gjellebuernes nederſte Ende er heftet, har 

en meget bredere og kortere Form end hos Blaahajen. Gjel— 

leribbenene have en ringere Lengdeudvikling end hos denne. 

Rygraden beſtaar af 145 Hvirvler: af disſe ligge 23 foran forſte 

Rygfinne, ſex under denne, tredive mellem forſte og anden Rygfinne, 

ſyv under anden Rygfinne, ſexten mellem denne og Halefinnens ne— 

derſte Flig; de ſidſte 28 endelig tilhøre Halefinnen. Hvirvlerne ere i det 

Hele taget forte, og ingen af dem udmeerker fig juſt fra de øvrige 

ved en betydeligere Længde, Skulderapparatet ligger om— 

trent under den tolvte Hvirvel. Ved Sammenligning med Blaa— 

hajen finder man, at Skulderringen hos Pighajen har en ſter— 

kere Bygning, og at, ſtjondt Anordningen af Forarmens, Haand— 

rodens og Fingerleddenes Knogler i Hovedſagen er den ſamme, der 

dog fræmtræder en betydelig Forſtjel i den relative Storrelſe af 

de forſkjcellige Dele: ſaaledes er til Exempel den til Albuebenet 

ſvarende Brufk langt ſtorre, hvorimod den tredie eller ſidſte Rekke 

af Fingerled ikke viſer en ſaadan Lengdeudvikling i Forhold til 

de andre Ræffer ſom hos Blaahajen. Antallet af Fingerleddene 

kommer omtrent overens med det for Blaahajen angivne. Under 

forſte Rygfinne har jeg fundet fjorten Stottebruſk, der vel 

kunne ſiges at være ordnede i tre Rekker, dog med Uregelmæsfighed: i 
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den overſte meget lave Rakke findes fire, af hvilke de to forreſte ud⸗ 

merke fig ved betydeligt ſtorre Længde end Højde; i mellemſte 

Rakke ligeledes fire, der med Undtagelſe af den forſte ere tem— 

melig ſtore og pladedannede; i nederſte Rakke er det, at Uregel⸗ 

mesſigheden viſer fig, derſom man til denne vil henregne de fer 

øvrige Bruſk. Den forſte af disſe, ſom ligger op til Pigſtraa— 

len, er en meget ſtor Plade; de øvrige fem, bag denne forſte i 

to eller tre Rekker anbragte, Derimod meget ſmaa. Anden 

Rygfinne adſtiller fig forſt i den Henſeende fra forſte, at to, 

temmelig ſtore men tynde Bruſtplader ligge foran Pigſtraalen, 

medens jeg ikke har kunnet opdage Spor til ſaadanne foran 

forſte Rygfinnes Pigſtraale; derngeſt har den kun otte Stotte— 

ſtraaler, fire ſmaa i overſte Rake, to i mellemſte og to i nederſte; 

den forreſte i nederſte Rakke overgaar de øvrige meget i Stor— 

relſe. Pigſtraalen nager helt ned til Hvirvelſtstten, og hviler 

umiddelbart paa denne, hvilket ikke er Tilfældet med forſte Ryg⸗ 

finnes Pigſtraale. Mellem forſte Rygfinne og Bugfinnernes Rod 

tælles femten Hvirvler; deres Tilheftningslinie indtager tre Hvirvler, 

og bag dem indtil anden Rygfinne tælles tolv Hvirvler. Bekke— 
net beſtaar af to ſmaa, i Midten med hinanden forenede Tver— 

bruſke, med hvilke, pan fædvanlig Maade, to meget langſtrakte, 

bagudrettede Bruſk forene fig under en ret Vinkel, og tjene til 

Bugfinnernes Tilhaeftning. To Rakker Stotteſtraaler ere tilſtede: 

den inderſte beſtaar af ſytten langſtrakte Straaler; i den yderfte 

har jeg kun kunnet ſtjelne fjorten eller femten kortere Bruffftyffer. 

For den overſte Haleflig har jeg talt 29 Stotteſtraaler, for den 

nederſte kun 27; dog er jeg pan Grund af Vanſteligheden i at 
ſtjelne disſe Stotteſtraaler ikke ſikker paa Angivelſens fuldkomne 

Nojagtighed, uagtet jeg flere Gange har gjentaget Tallingerne. 
Ribbenene begynde at fræmtræde paa den anden Hvirvel, og 

ftræffe fig gjennem hele Bughulen, men de ere kun lidet udvik⸗— 

lede, og blive ifær mod Slutningen meget vanffelige at iagttage. 

Beftemte Afarter ere mig ikke befjændte. Om Middelhavs⸗ 
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formen findes nogle Bemærfninger nedenfor. Couch beretter 

(hos Farrell) om en interesſant Monſtroſitet: en Pighajunge med 

to Hoveder, adffilte indtil Bryſtfinnerne, men kun med enkelt 

Blommeſak. 

Pighajen hører til de mindre Hajarter. Blandt mang— 

foldige Exemplarer har jeg aldrig ſet noget, ſom overſteg tre Fod, 

og jeg kjender heller ikke paalidelige Beretninger om en meget 

betydeligere Storrelſe. 

Denne Haj er meget hyppig hos os, ſaavel i det nordlige Sorekommen. 

Kattegat ſom ifær paa Norre-Jydlands Veſtkyſt, hvor den til 

fine Tider fanges i Tuſindevis“), og bliver fkadelig for andet 

Fiſkeri. Paa Kyſterne af Sonderjydland ſpores den kun lidet, 

ligeſom den heller ikke er almindelig i det ſpdligſte Kattegat. 

Imidlertid gaar den dog undertiden ned i Sundet og Bælterne, 

og ſcelv ind i Oſterſoen, og allerede Schone velde bemeerker, 

at ſmaa Exemplarer en fjælden Gang fanges i Ekkernforde-Fjorden. 

Ved Norges Kyſt kan den omtrent antages at naa til henimod 70? 

n. Br., men den ſynes at blive meget ſjcelden nord for Lofoden“ ). 

Ved Island forekommer den, ifær ved denne O's ſydoſtlige Kyſt; 

ved Grønland derimod vides den ikke hidtil at være truffet““ “). 

*) Ved Agger har jeg ſet Fiſkerne komme iland med Baadene fulde af 

Pighajer, men neſten uden nogen anden Fiſk. Efter et Overflag, 

jeg en Morgen foretog, men hvis Nojagtighed viſtnok til en vis Grad 

tor betvivles, beløb Fangſten af Pighajer for dette Fiſkerleje fig til 

omtrent 11,000 Stykker i en Nat. 

) paa Dyrsen faa jeg et tørret Eremplar af omtrent tre Fods 

Længde, fanget mellem Øen og Faſtlandet; men man vidſte intet 

andet. Exempel paa, at denne Fiſk var truffet i Omegnen, og havde 

netop tørret den formedelſt dens Sjaldenhed. Hos Leem angives 

den imidlertid ſom velbekjandt og hyppig i Finmarken. 

%) At Fabricius anfører den (Fn. gronl. pag. 126), er upaatvivle⸗ 

ligt kun, fordi han har ſammenblandet vor almindelige Pighaj med 

den Fiſk, der af Reinhardt er benævnet Spinax Fabricii, af Muͤller 

Stsrrelſe. 
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Paa de engelſke Kyſter er den, ligeſom hos os, den almindeligſte 

Haj"), og den ſes ligeledes hyppigt paa den franſke Vaſſkyſt. 

Framdeles angives den ſom forekommende i Middelhavet, hvad 

jeg maa lade ſtaa ved fit Gær”. Men, naar den anføres 

ſom en Beboer af Havet ved Kap og af Sydhavet (Müller og 
Henle), ſaa kan jeg ikke andet end udtale den Anſtuelſe, at 

lignende ubegrundede Angivelſer ere aldeles forkaſtelige, ſom tilin— 

tetgjorende og forvirrende al ichthyologiſt Geografi. 

2) 

8 

og Zenle Centroscyllium Fabricii. Og der bliver altſaa ingen 

Grund til, med de to fidftnævnte Forfattere at optage Fabricius 

under Synonymien for nærværende Art, om end kun med Tvivl. 

Ved Englands Sydkyſt ſkal man i en Vaaddragning have fanget 

indtil 20,000 Stykker; og man ter viſtnok overhovedet antage, at 

den almindelige Pighaj er den paa Individer talrigſte af 

alle bekjendte Sajarter. 

Jeg har hidtil kun underſogt et eneſte Exemplar af Middelhavsfor— 

men, fanget ved Nizza, og i fin Tid, ſaavidt jeg ved, beſtemt af 

Ris ſo felv ſom hans Ac. vulgaris. Dette Exemplar, der opbevares i det 

Kongelige Muſeum, troer jeg med den fuldkomneſte Sikkerhed at kunne 

anſe ſom ſpecifiſk forſkjelligt fra vor Pighaj (ved Snudens Korthed foran 

Neſeborene, ved ſterre Øjne, der ved en Fure ligeſom forbindes med 

Sprejtehullerne, ved nogen Forſkjcllighed i Bryſtfinnernes Form o. ſ. 

v.); og det ſynes haller ikke vel at kunne henføres til den nerſtaaende 

Form fra Middelhavet, ſom af Risſo og andre Forfattere betegnes 

med Navnet Acauthias Blainvillii, ſaavidt jeg af Beſkrivelſerne er 

iſtand til at dømme. Bonapartes Afbildning og Beſkrivelſe af 

Middelhavets Ac. vulgaris opleſer ikke alle Tvivl, og jeg holder det 

derfor ikke for ganſke afgjort, at de nordlige Haves Pighaj træffes 

i Middelhavet, ſkjondt det viſtnok forekommer mig meget rimeligt. 

J det Ovenanferte indeholdes Grunden til, at jeg S. 86s har føjet 

et Sporgsmaalstegn til Ac. vulgaris Riss., fordi, faa aldeles pas— 

ſende Artsnavnet er for vor Pighaj, jeg ikke turde antage det uden— 

for al Tvivl, at det virkeligt var den, Risſo dermed havde betegnet. 
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Pighajen er en Bundfiſk, ſom i Almindelighed vel kan ſiges Levemaade. 

at leve paa dybt Band, men ſom dog paa forſtjellige Steder og 

til forffjællige Tider nærmer fig vore Kyſter, idet den forfølger 

Stimerne af forffjællige andre Fiſke. Saavel ved det nordoſtlige 

Jydland ſom pan Veſtkyſten af denne Provinds har man ſaaledes 

idelig Lejlighed til at bemerke, at Pighajen følger Kulleren “). 

J Horſensfjordens Munding fanger man den jævnligt om Foraaret 

i de Bundgarn, der ere udſatte for Hornfiſkene, og erfarer ſaa— 

ledes, at den folger disſes Stimer, og atter forſvinder med dem. 

Paa lignende Maade treffer man den ſtundom om Efteraaret ved 

det nordlige Fyen i Sildegarnene o. ſ. v.“). Den foretrakker 

Dyndbund for Sandbund, og ſiges at ffy Stenbund. 

*) Ved Aalbæk ſynes man endog at ſtaa i den Formening, at Hajen 

kommer tidligere end Kulleren, og ligeſom venter paa dennes Ankomſt. 

Og, naar Fiſkerne paa deres Bundkroge erholde et Antal Hajer, 

ſlutte de deraf, at de nu kunne vente Kullerſtimerne. 

un) Naar Faber (efter Pontoppidan) angiver, at Pighajen i Norge 

ſkal drive Sild og Torſk under Kyſten (Islands Fiſche S. 31), 

maa denne Mening forkaſtes ſom aldeles ugrundet. Om noget For— 

hold af ſaadan Natur ſkulde finde Sted mellem disſe Fiſke, faa 

maatte ſnarere Stortorſken være iſtand til at drive Pighajen end 

omvendt. Ligeſaa lidet grundet er det, naar Couch (hos Narrell) 

udgyder fig i folgende Tirade: „ſaa ſtor er Inſtinktets Styrke, at 

man kan finde fpæde Unger af ikke over fer Tommers Sterrelſe i 

Selſkab med de ſtorre og ſterkere, folgende Fiſkeſtimer, ſom det er 

umuligt, de for Tiden ſkulde være iſtand til at gjøre Bytte af.» 

Derſom man blandt en Stime fangne Hajer treffer enkelte ſpede Unger, 

da er det ſaadanne, ſom Moderen netop under Fangenſkabet har bragt 

til Verden, enten ſom Folge af ydre Tryk eller af Frygt og i Deds— 

tampen, Ligeſom Unger paa fer Tommer med den ſtore Wggeblomme 

under Bugen vilde være aldeles ude af Stand til at folge Stimerne 

af de Vorne, ſaaledes vilde disſe ſidſte viſtnok ikke lade Noget være fig 

mere magtpaaliggende, end faa hurtigt ſom muligt at fluge Ungerne. 



Yæring. 

Sorplantning. 

890 

Denne graadige Fiſt forterer viſtnok alle de mindre Fiſte, 

den kan faa Bugt med, men ſynes dog paa de danſte og norſke 

Kyſter at have fin vigtigſte Nering i Torſkearterne, ſaavel de 

mindre ſom Nngelen af de ſtorre. Saadanne Biffe, ſom den 

ellers ikke med Held vilde kunne angribe, ſoger den, naar de ere 

fangede paa Fiſkekrogene, og ofte treffer Fiſkeren derfor næften 

blot Hoveder af Kullerne pan fine Kroge, medens Hajerne have 

afbidt Kroppen; hvad der endog til fine Tider, naar Hajſtimerne 

ere meget talrige, noder ham til at opgive Kullerfangſten. Pig— 

hajen ſpiller maaſke, ligeſom Hajerne i Almindelighed, en ikke 

ganſte uvigtig Rolle i Havet ſom aadſelforteerende. 

Endnu i Midten af Maj har jeg fundet Wg hos Hunnerne, 

men efter Beretning af Fiſtere ſtulle allerede i Juni levende 

Unger træffes. Faber anfører (Manuſkript I, 26): „Hajen 

har og Unger hos fig i Juli; de ere levende, faa at de ſvomme 

i Baaden.“ Han har framdeles den tolvte Maj underſogt 

en Hun, der indeholdt ſtore Wggeblommer, men desuden to 

Unger af 5 Tommers Længde, og altſaa temmelig vidt frem— 

ſtredne i Udviklingen (ſammeſt. S. 22). Og i Beſtrivelſen over Is— 

lands Fiſte (S. 31) angiver han, at have fundet Unger i Hun⸗ 
nerne fra Februar til Juni. J September har jeg hos nogle 

Hunner fundet Unger af næppe to Tommers Længde, hos andre 

af mere end fer Tommers Længde, Ev. Home angiver De— 

cember ſom Legetiden for Pighajen“); og Couch (hos Narrell) 

ſiger, at Ungerne kaſtes fra Juni til November. Af det Anforte 

ſynes man naſten at turde flutte, at Parringen og Ungernes 
Fodſel hos denne Art ikke ere indſtrenkede til nogen beſtemt Tid 

af Aaret. — Hos Foſtere af to til henimod fire Tommers Længde 
findes ydre Gjelletraade “). Foſteret ſynes i Regelen ikke at forlade 

+) Philos. Trans. 1810, II, 205 og Leet. on comp. Anat. III, 384. 

) Disſe Traade udgaa i temmelig betydeligt Antal ikke blot fra Gjal— 
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Moderens Bug, for det har naaet en Længde af ſyv til otte Tom— 

mer. Hos Unger af 8¼ Tommers Lengde viſer endnu Bloms 

mebleren fig, dog ikke under den ſedvanlige Sæfform, men ſom 

en lille polſedannet Fremragning. Hos Unger af ni Tommers 

Længde eller lidt mere er Blommebleren aldeles forſvunden; og 

Hannerne kunne allerede ved den begyndende Fræmtræden af Ge— 

nerationsvedheengene adſkilles fra Hunnerne med en Længde af fem 

Tommer. Sals har jeg aldrig truffet flere end fire Unger ſamti— 

digt i Hunnens Bug; Leuckart og Faber have derimod ſet fer. 

J Det er at beklage, at denne fan hypppige Fiſt ikke bedre Anvendelſe. 

lonner Fangſten ved fit Kjod. Jeg har ſpiſt den ſaavel ferſt 

ſom ſpeget, og under alle Former fundet den hojſt modbydelig >). 

Imidlertid anvendes den ſom Naringsmiddel i det nordligſte og 

veſtlige Jydland. Større Anbefaling fortjener den for fin Lever, 

der yder et forholdsvis ret betydeligt Kvantum god Tran. Fin— 

nerne, iſer Halefinnen, bruges til Polering af Træarbeide. 

Worm beretter (paa det S. 869 angivne Sted), og efter ham 

Bartholin, at Finnernes Pigge, indfattede i Solv eller Guld, 

anſaaes ſom meget tjenlige til Tandſtikkere, ligefom Havmu— 

ſens (fe ovenfor S. 812). Indvoldene og Affaldet af denne 

Fiſt kunne anpriſes ſom en meget god Gjodning. 

Adſtillige Indvoldsorme træffes i Tarmekanalen (Rhyncho- siender. 

bothrium paleaceum Rud., Scolex polymorphus Rud., Oncho- 

leſpalterne men ogſaa fra Sprejtehullerne. For hver Sjalleſpalte 

kan omtrent regnes en Snes Stykker i Gjonnemſnit, men man 

træffer ſtundom færre, hyppigt flere, Lengden af Traadene er omtrent 

fra en halv Tomme til henimod en Tomme. De fra Sprøjtehul- 

lerne fremragende ere ikke blot kortere end Gjalleſpalternes, men 

forſpinde ogſaa tidligere. 

Naar Bonaparte anpriſer Middelhavets Acanthias vulgaris ſom 

en god Spiſe, kan denne Omſtendighed ikke andet end beſtyrke mig i 

min Tvivl om dens Identitet med vor almindelige Pighaj. 

* 
— 
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bothrium coronatum Rud. og Agamonema capsularia Rud,), 

deg efter min Erfaring juſt ikke hyppigt. Endnu meget ſieldnere 

forekomme Snyltefræbs paa den; imidlertid angives Dinematura 

gracilis Burm. ſom tagen paa Pighajen, og, hvis ikke min Hus 

kommelſe har ffuffet mig, ſtammer Lernæopoda obesa Kr. (Naturh. 

Tidsſkr. I, 270) ligeledes fra den. 

== 
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Tornehajflægten (Spinax Bonap.). 

Hovedet noget højt, med Næfeborene i Enten af Snu- 

den. Ingen Blinkhinde, men ſtore Sprojtehuller bag 

Ojnene. Den fraemſtaaende Mund, ſom kun er lidet bøjet, har 

ſtore, nøgne Mundvigsfolder, ſamt syre og nedre Mund⸗ 

vigsbruſke. Tænderne i Overkjeben med lang, lige, kegle— 

dannet Spidſe i Midten og med to ſmaa Bitorne paa hver Side; 

i Underkjceben omtrent af Form ſom hos Pighajen. Gjel— 

leſpalterne alle foran Bryſtfinnerne, hvilke ere meget 

ſmaa. To Rygfinner, den forſte lille, mellem Bryſt- og Bug⸗ 

finnerne, den anden meget ſtorre, mellem Bugfinner og Halefinne. 

Gadborfinne mangler. Halefinnen uden Heterocerci. Iſte— 

detfor Skjel tilbagebojede, borſteagtige Torne. Tarmeklap— 

pen i Sneglelinie. Hannernes Generations vedheng 

have Torne i Enden). 

125de Art. Sorthajen (Sp. niger Low.). 

Hovedets Længde indeholdes omtrent fem Gange 

i Totallengden; dets ſtorſte Højde udgjor omtrent 

») Afvigelſerne i Slegtskarakteren fra den af Muͤller og Zenle for 

denne Slægt meddelte Karakter begrundes ved den efterfølgende Be— 

ſkrivelſe. Slægten forekommer mig iøvrigt at være naturlig, og fuld— 

komment tilſtrekkeligt adſkilt fra Pighajſlagten, og altſaa at burde 

beholdes. 

Artsmeærke. 
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3/4 af dets ftørfte Brede. Snudens Længde beløber 

fig til 2/5 af Hovedets Længde. J Overkjeben 

danne Tænderne 25—27 Længderæffer, hvær med 

to til fire Tender; i Underfjæben fem Tværræffer, 

hvær med 37 Tender. Forſte Rygfinne tre Gange 

faa lang ſom høj, med pladeagtigt ſammentrykket, 

langſtrakt trianguler Pigſtraale. Anden Rygfin— 

nes Pigſtraale paa hver Side merket med en dyb 

Lengdefure. Halefinnen temmelig ſmal, udgjs— 

rende over en Fjerdedel af Totallengden, i Enden 

ſkraat afſtumpet. Farven ovenpaa morkt blaagraa, 

nedenunder ſort. Lengden tolv til ſexten Tommer. 

Synonymi. Ascanius, Icones Fasc. IV, 5: le Blaataske. 

muͤller, Prodr. n. 312: Squalus Spinax. 
Retzius, Faun. svec. S. 305: Sq. Spinax. 

Nilsſon, Prodr. S. 118: Sg. Spinax. 

Ekſtrem i Götheb. Samh. nya Handl. I, S. 41: 8g. Spinax. 

Afbildninger. Ascanius tab. 37 (en med Henſyn til det almindelige Udtryk ret 

god Afbildning, hvilken ligger til Grund for det ovenſtagende 

Treſnit; gaar man mere i det Enkelte, kan Adſkilligt udſettes 

paa den, ligeſom ogſaa Farverne er temmelig uheldige). Bø: 

naparte, Icon. d. Fauna italica. 

. Ascanius og Muͤller vedkomme kun den norſke Fauna, og fortjærie 

Synonymien. altſaa egentlig ikke Plads her. Nærmere berører Retzius os, forſaavidt 

ſom han antyder nærværende Arts Forekommen i det nordlige Kattegat, 

og altſaa tillige tilegner den danſke Fauna den. Hvorfor Joh. Muͤller 

og Senle henviſe Retzius's Sg. Spinax blandt den tvivlſomme Syno— 

nymi til Familien Spinaces (d. Plagioſtomen S. 91), vilde kunne findes 

gaadefuldt, derſom det ikke netop var karakteriſtiſk for bemeldte Forfattere, 

hyppigt at opſtille uſikkre, tildels endog ganſke uvedkommende Synonymer 

i de utvivlſommes Rœkke og omvendt ). Nils ſon og Ekſtrem ere optagne 

„) Beviſerne for denne Paaſtand findes tildels ovenfor, dels i det Føl- 

gende, ſaavidt vore nordiſke Urter vedkommer; og andre kan jeg ikke 
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her, fom yderligere bekreftende Artens Forekommen i Kattegatet, og fel— 

gelig ogſaa dens Berettigelſe til at indlemmes i vor Fauna; hyoilket kan 

ſynes faa meget nedvendigere, ſom jeg endnu ikke har ſet noget paa vore 

Kyſter fanget Exemplar. 

Faa Fiſte ere paa den norſke Kyſt rigeligere forſynede med 

Navne end den nærværende”), Derimod har jeg ikke hos vore 

Fiffere i det nordlige Kattegat kunnet opſpore nogen Trivialbe— 

nevnelſe for den, ftjondt de tildels ret vel ſynes at kjende den. 

Hvorfor jeg blandt de norſke Benavnelſer har valgt til Artens 

Betegnelſe det, der forekom mig meſt pasſende, idet det udtrykker 

dens letteſt opfattelige Kjcendemeerke ““). 

Ben vnelſer. 

Fra alle andre nordiſke Hajer adſkilles denne Art meget let Veſkrivelſe. 
ved fine morke Farver i Forbindelſe med Tornene foran Rygfin— 

nerne, Næfeborene mod Enden af Snuden, Tandforholdet o. ſ. v. 

Farven er paa Ryggen morkt blaagraa, under Bugen fort. 

De to Hovedfarver gag ikke gradevis over i hinanden, men ere 

temmelig ſkarpt afſatte, fan at Bugens ſortagtige Farve begynder i 

Linie med Bryſt- og Bugfinnernes yderſte Rand. Hiſt og her 

viſe ſig Lengdeſtriber eller Baand af dybere og mere ſort Farve, 

hvilke vedligeholde fig tydeligt, efterat Fiffen iovrigt er mere eller 

mindre afbleget ved Opbevaring i Spiritus“). Jeg har iagt— 

taget to ſaadanne paralleltlobende paa hver Bryſtfinnes Under— 

flade ved Roden; en langs hvær Bugfinnes Rod ligeledes paa 

Underfladen; en, ſom begynder paa Halens Underflade lidt foran 

her berere. Ogſaa træffes der i det betegnede Skrift en ikke ringe 

Unejagtighed i Henvisningerne, ſaa at man hyppigt forgjaves efter: 

ſlaar de citerede Steder. 

*) Jeg har mødt flere, ſom ikke findes angivne hos de forſkjellige 

Forfattere, uagtet disſe allerede have et temmelig ſtort Antal. Se 

muͤller, Pontoppidan o. ſ. v. 

) Slagtsnavnet er derimod blot at betragte ſom en Overſettelſe af det 

ſyſtematiſte Navn. 

) Maaſke de endog førft fremtrede tydeligt ſom Følge af denne. 
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Halefinnens Rod, men fom fortfætter fig paa Halens Sider 

ovenover Roden af Halefinnens nederſte Flig, og ftræffer fig ne— 

ſten til Haleſpidſen, dog ſaaledes, at den mod Enden bliver linieagtig 

iſtedetfor baanddannet; imellem den bredere og ſmalere Del er den 

Desuden afbrudt i en temmelig lang Strakning (otte til ni Linier 

hos et voxent Exemplar“). Ogſaa langs en Del af Sidelinien 

— omtrent fra Bugfinnernes Rod til lidt bag anden Rygfinne — 

viſer fig et fort Lengdebaand ““). Bag Gadboret iagttages ogs 

faa en fort Strakning paa Bugfladen. Laberne eller den Mun⸗ 

den omgivende nøgne og glatte Hud viſer en ren kulſort Farve. 

Mundhulen er fort, med Undtagelſe af den Overkjebebruſken be— 

kladende Hud, Mundvigsgruberne og Mundvigenes indre Flade. 

Ogſaa Sprojtehullerne og Gjelleſpalterne ere udflædte af en fort 

Hud. Naſeborenes Indre er derimod hvidt. Ojets Pupille er 

ſtinnende grøn, Regnbuehinden rodbrun, Hornhuden hvidagtig. 

Den friſke Fiſt viſer Spor til et Soloſtjcer, iſer mellem Side— 

linien og Bugen; dette ejendommelige Sfjær hidrorer fra Skjel— 

lenes Glaſur. 

Üdmaalinger. 

Totalloeengde: A 15 ⅛“; B 15“; W *) 

ſtorſte Højde (under Rygfinnen): A 25¾ “' v B 21"; 

ſtorſte Tykkelſe: A 21¼½“ /; B 17%; 

Omkredſen ſammeſteds: A 5%"; B 4%“; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 4¾%; B 5½“/%; 

— Denne Afbrydelſe er ikke tilfældig; idetmindſte har jeg ſtadigt iagt— 

taget den hos alle de af mig underſogte Exemplarer. 

*) Ikke ſom Nuͤller og Zenle angive: in der ganzen Seitenlinie ein 

abgeſezter ſchwarzer Strich (Die Plagioſtomen S. 86). Kun ſom 

Folge af Fiſkens Afblegning fremtreder Sidelinien fort, men af 

meget mindre dyb Farve end det omtalte Baand. Dette Baand ud— 

vider fig fædvanligt nedefter i en lille Strækning foran Halefinnens 

Rod, faa at paa dette Sted dannes ligeſom en Triangel. 

**) A en Hun, B en Han. 
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Tykkelſe ſammeſteds: A 4/77; B 32/37"; 

Omkreds ſammeſteds: A 15“; B 13%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Næfeborene"): A 3%; B 1¾ 3 

Næfeborets Bredegjennemſnit: A 4“; B 4%; 

Naſeborets Lengdegjennemſnit: A 1¼ “/ B 1¼ %; 

Neſeborenes indbyrdes Afſtand: A 5 ¼ , B 5"; 

Neſeborenes Afſtand fra Mundranden: A 11½“/ 3 B 10%/3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Mundſpalten: A 16¼ h/ B 14%; 

det opſpilede Gabs Højde: A 13½““ ; B 13½%/; 

det opſpilede Gabs Brede: A 11½ / B 11% /; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjeſpalten““): A 10“; B 82/37"; 

Afſtand fra Naſeborenes bageſte Rand til Sjeſpalten: 4A 4“; 

B 3½!“/“/; 

Sjeſpaltens Længde: A 157; B 127; 

Øjets Lengdegjcnnemſnit: A 10 ½“ ; B 9%; 

Øjets Hojdegjannemſnit: A 77; B 6”; 

Sprejtehullets Afſtand fra Sjeſpalten: A 4“; B 3¼ %; 

Sprejtehullets Gjennemſnit: A 22/47; B 3½; 

Snudens Brede over Neſeborene: A 12“; B 11/3 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 11½““; B 10/47" 5 

Hovedets Brede over Sprøjtehullerne: A 16“; B 16%; 

Hovedets Højde ſammeſteds: A 12½ũ “/; B 11“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forſte Gjalleſpaltes forreſte Rand: 

A 33%; B 28%; 
Afſtand mellem forſte og ſidſte Glelleſpalte: A 8”; B 8) 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bryſtfinnernes Rod: A 40%; B 35%; 

Længden af Bryſtfinnernes forreſte Rand: A 16“; B15Y4"7;5 

Længden af Bryſtfinnernes bageſte Rand: A 11¼““; B 1027"; 

Længden af Bryſtfinnernes inderſte frie Rand: A 9% j B 8„¼3 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden (Tilheftning): A 9“; B 8"; 

+) 

9 

Det er: til Midten af Tverlinien mellem Neaſſeborenes forreſte 

Rand. 

Det maa erindres, at dette Maal her mere er et Bredemaal end et 

Lengdemaal, og at Afſtanden fra Snudeſpidſen til en Tvarlinie 

gjennem Sjeſpalternes forreſte Rand bliver endel kortere (hos Exem— 

plaret B udgjor den 5/27”). 

Danmarks Siſte. III. 57 



* 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til ferſte Rygfinnes Begyndelſe: A 5 /“; 

B 4%“; 

forſte Rygfinnes Lengdeſtrekning (Tilhaftningslinie): A 12%; 

Bio 

Længden af ferſte Rygfinnes Pigſtraale: A 6“; B 5%; 

Længden af ferſte Rygſinnes forreſte Rand (fra Pigſtraalens Rod 

regnet): A 18“; B 13½“ “; 

Længden af ferſte Rygfinnes bageſte Rand: A 5%; B 6%; 

Længden af førfte Rygſinnes nederſte frie Rand: A8 ½“ͤæ ](»ͤB 7¼¼/3 

Afſtand mellem forſte og anden Rygfinne“): A 3/6"; B 3%; 

anden Rygfinnes Lengdeſtrekning (indtil Tilheftningens Ophor): 

AB 12 %%% 

Længden af anden Rygfinnes Pigſtraale: A 11“; B 11"; 

Længden af anden Rygfinnes forreſte Rand (fra Roden af Pig— 

ſtraalen): A 18/8“; B 16%; 

Længden af anden Rygfinnes bageſte Rand: A 10“ 1B 92"; 

Længden af anden Rygfinnes nederſte frie Rand: A 11%; B 10%; 

Afſtand mellem anden Rygfinne og Halefinnens Rod: 4 18¼%3 
B 1773 i 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 8½“/; B 86"; 

Bugfinnernes Brede ved Roden (eller Tilheftningslinie): A 16/3 

B 14/0; 

Længden af Bugfinnernes forreſte Rand: A 12“; B 12%; 

Længden af Bugfinnernes bageſte Rand: A 10%“; B 12”; 

Længden af Bugfinnernes inderſte frie Rand: A 6“; B 9%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborregionen: A 9“; B 8/3; 

Gadborregionens Længde: A 11/7; B 9%; 

Afſtand mellem Gadborregionen og Halefinnens Rod: A 23%; 
B 2843 

Længden af Halefinnens everſte Flig: A 43“ B 42%; 

Længden af Halefinnens nederſte Flig: A 36“; B 36%; 

ſterſte Højde af Halefinnens nederſte Flig: A 11“; B 10”; 

Dette Maal er regnet fra Tilhaftningens Ophor hos forſte Rygfinne 
til Roden af anden Rygfinnes Pigſtraale; hvilket maa mærkes for— 

medelſt den foran Pigſtraalen anbragte Hudkam, der let kan ſam— 

menblandes med Finnerne. 
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Hovedet, hvis Længde, regnet til Bryſtfinnernes Rod, ins 

deholdes omtrent fem Gange i Totallængden, adſtiller fig fra 

Pighajens ved ſtorre Hojde chvilken iſer afhænger af de ſteerkt 

fremragende Munddele), ringere Brede"), og ifær ved Snu— 

den, der er meget bred lige til Enden, ſamt kort afrundet, med 

Neœſeborene anbragte i Randen pan Siderne af Snudeſpid— 

ſen. Neeſeborene ere ſtillede paatvers, dog noget ſkraat (i 

Retningen indefter og bag); indbyrdes ere de vidt adſkilte; fra 

deres forreſte Rand udgaar en temmelig ftor, triangulcr Hudflig, 

hvis Topvinkel er ſterkt tilſpidſet; den fra bageſte Rand ud— 

gagende Flig ender derimod bredt afſtumpet, eller endog, paa 

Grund af en lille Indbøjning af Enderanden, fvagt tolappet. 

Neſeborenes Afſtand fra Mundens forreſte Rand er fire til fer 

Gange ſaa ſtor ſom deres Afſtand fra Snudeſpidſen. Mundens 

forreſte Rand ligger noget foran Midten af Hovedels Lengde 

(omtrent i Enden af de forſte to Femtedele af Hovedets Lengde); 

den er, ſom ovenantydet, fremragende, og Underkjaben ligger ikke 

bag Overkjeben men ſnarere under denne, faa at endog dens forreſte 

Tandrakke rager frem foran og ſtjuler Overkjcbens Tender. 

Mund ſpalten viſer fig halvmaanedannet, temmelig ſvagt bøjet, 

dog ftærfere end hos Pighajen. Det opſpilede Gab fræmftiller 

en temmelig regelmesſig men fort Ellipſe; dets Leengdegjannem— 

ſnit udgjor en Trediedel af Hovedets Længde eller mere. Mund— 
viggruberne ere ſteerkt udviklede, dybe, O verleben næften 

forſvindende. Underleben tydeligere, iſer mod Siderne. J 

Overkjaben danne Tenderne Længderæffer: jeg har talt tolv 

paa hvær Kjebehalvdel og en Middelrqeekke “*); hvær Rakke har 

) Hovedets ſtorſte Brede indeholdes indtil 2 ½ Gange i dets Længde, 

og den ſterſte Højde udgjor / eller 2/3 af Breden. 

en) Dog har jeg ogſaa hos nogle Exemplarer fundet tretten paa hvær 

Kjabehalvdel foruden Middelrækken, eller tilſammen 27 iſtedetfor 25 

Rakker. 

57 
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i det Hojeſte fire Tænder (de mod Midten af Munden ftillede 

Rekker), endel kun tre, og den pderſte paa hvær Side to. De 

ere temmelig ſtore (de ſtorſte hos et fuldvoxent Exemplar omtrent 

af en Linies Længde, 7; Linies Brede), og beſtaa af en halv— 

maanedannet Roddel, ſamt af fem Spidſer: den mellemſte Spids 

er lang (omtrent Linie), ſmal, lidt krogdannet eller bojet, 

konvex ſaavel pan bageſte ſom paa forreſte Flade; de ſmaa Mel— 

lemſpidſer (af omtrent / Længde) og de endnu meget mindre 

Merſpidſer (af ¼1 Linies Længde) ere alle fire krummede lidt 

henimod den ſtore mellemſte Spidſe. Medens denne ſidſte har 

en lige Retning hos de fleſte af Tænderne, bøjer den fig derimod 

hos nogle af de pderſte lidt ſkraat ud, ligeſom den ogſaa bliver 

kortere i Forhold til Sideſpidſerne, af plumpere Form o. ſ. v. 

J Underkjcben ere Tænderne ſtillede i fem, meget regelmæsfige 

Tverräkker, af hvilke kun en ligger fremad eller er opreiſt, de 

ovrige derimod ere anbragte i Skjul med nedadrettede Spidſer langs 

Underkjebens indre Flade; jeg har talt 37 Tænder i hveer Rakke, 
eller atten paa den ene, nitten paa den anden Kjabehalvdel. 

Naar ovenfor i Slagtskarakteren om disſe Tender er anført, 

at de ligne Pighajens, faa gjelder dette Kronerne“); Roden 

ſavner derimod den hos Pighajen omtalte Torn eller nedadrettede 

Forlengelſe pan den forreſte Flade. Mundhulen er aldeles 

glat; af Kjebeſejlene viſer det i Underfjæben fig ſterkeſt uds 
viklet. Den brede, flade, fortil meget ſtumpt afrundede Tunge er 

vel adſtilt fra Underkjceben, og berører fortil de nederſte Tand— 

ræffer, Ojeſpalten har en betydelig Længde, idet den udgjør 

omtrent en Trediedel af Hovedets Længde; den fortſetter fig i 

en Fold ſaavel foran ſom bag Øjet, og er, uden at viſe noget 

Spor af Blinkhinde, iſtand til ganſte at bedakke eller tillukke 

dette. Øjet, hvis overſte Rand ligger i Pandefladen, og hvis 

) Kronernes Spidſe ſynes imidlertid dog at være lidt kortere og ſtum— 

pere end hos Pighajen. 
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Midte falder lidet foran Mundens forreſte Rand, har en elliptiſt 

Form; Hojdegjennemſnitet udgjor omtrent af Lengdegjen⸗ 

nemſnitet, og dette indeholdes omtrent fire Gange i Hovedets 

Længde. Sprojtehullerne have betydelig Storrelſe, og de 

ere forholdsvis meget ſtorre end hos Pighajenz ogſaa er deres 

Afſtand fra Ojeſpalten forholdsvis ſtorre (den udgjor lidt mere 

end en Fjerdedel af Ojeſpaltens Længde). Deres Form kan oms 

trent betegnes ſom en halv (eller bagtil afſkaaren) Ellipſe. De 
ere forſynede med en meget ſtor, fortil tilheftet Lukkeklap, 

hvis bageſte eller underſte Flade ner Randen er udruſtet med en 

ſerdeles lille, af omtrent otte Folder eller Smaablade dannet 

Bigjelle. Jovrigt er Sprojtehullernes indre Flade bekledt med 

en glat Hud. Gjelleſpalterne ere ſtillede ganffe ligeſom 

hos Pighajen, men de indtage forholdsvis en lidt ſtorre Længde, 

og deres Højde aftager lidt forfra bagtil, medens den Derimod 

voxer i ſamme Retning hos Pighajen. 

Kroppen er af en noget tykkere og plumpere Form end 

hos Pighajen, men iovrigt temmelig lig dennes. Bryſtfin— 

nerne findes anbragte paa den for Hajerne fædvanlige Maade 

paa Grændfen af Bug- og Sideflader, med meget ſtort indbyrdes 

Mellemrum. De ſtaa i den Grad i Sterrelſe tilbage for Bryſt— 

finnerne hos de tidligere omtalte Hajer, at dette Forhold næppe 

fan være uden fyfiologiff Betydning, og efter min Mening afs 

giver et væfentligt Stottepunkt for Slægten Spinax. Deres 

ſtorſte Længde (Længden af deres forreſte-yderſte Rand) indehol— 

des tolv Gange i Totallaengden. Formen kan vel kaldes trian— 

gulær, men begge de bageſte Vinkler ere imidlertid fan ſteerkt af 

rundede, at Triangelformen bliver noget mindre tydelig og be— 

ſtemt. Hvad der framdeles ſynes mig at udmerke disſe Finner, 

er deres Tyndhed, der gjør dem noget gjennemſigtige; og den 

Omſtendighed, at deres bageſte Rand, ſelv hos fuldkomment vel 

konſerverede Exemplarer, viſer et trævlet eller fryndſet ÜUdſeende. 
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Dette ſidſte Forhold iagttages ogſaa paa Bugfinnerne , hvis 

Rod ligger lidt bag Enden af Totallengdens forſte Halodel. 

Formen er den hos Hajerne for disſe Finner ſedvanlige, men de 

udmærfe fig dog ved en noget ſteerkere Afrunding af Triangelens 

Topvinkel end hos Blaahajen og Pighajen, ved en betyde— 

ligere Storrelſe (ikke blot i Forhold til Bryſtfinnerne men ogſaa 

til Totallængden) og ved en længere Tilheeftningslinie. Ga d— 

borregionen viſer omtrent det ſedvanlige Forhold. Forſte 

Rygfinne tager ſin Begyndelſe omtrent ved Enden af Total— 

leengdens forſte Trediedel. Den udmeerer fig ved fin ringe 

Storrelſe, hvad enten den ſammenlignes med forſte Rygfinne hos 

de tidligere beſkrevne Hajer, eller med anden Rygfinne. Denne 

Aftagen i Sterrelſeforholdet beroer ikke ſaameget paa en Inde 

ffrænfning i Tilheeftningsliniens Længde ſom paa en betydelig 

Forringelſe af Højden (naar næmlig Finnen ligger ned langs 

Rygfladen). Den ringe Højde afhænger atter af to Omſtendig— 

heder: en ſterk Afſtumpning af Finnens vverſte-forreſte Vinkel 

(Triangelens Topvinkel), hvorved den fædvanlige triangulære 

Form næften forandres til Halvmaaneform, og en ringe Udvik— 

ling af den Kam, hvorpaa Finnen er anbragt. Finnens Lengde— 

ſtrekning (den frie bageſte Flig medregnet) bliver desaarſag tre 

Gange faa ſtor ſom dens ſtorſte Hojde. Pigſtraalen er for— 

holdsvis betydeligt kortere end hos Pighajen (kortere end Halv— 

delen af Finnens forreſte Rand), men tillige meget ſteerkere ſam— 

mentrykket, fan at den, iſtedetfor treſidet, bliver næften pladedannet, 

eller fremſtiller en høj Triangel, hvis forreſte Rand er ſkarp og 

knivsbladagtig. Afſtanden mellem forſte og anden Rygfinne 

er omtrent lig en Fjeerdedel af Totallængden. Denne Finnes 

Begyndelſe falder lidt foran Bugfinnernes bageſte Spidſe, og den 

nager med fin egen bageſte Spidſe næften til Begyndelſen af 

*) Og det kan ſiges, at gjantages hos alle Finnerne, om end ikke i lige 

ſterk Grad. 2 
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Halefinnens nederſte Flig. Den er ikke blot meget ftørre end 

forſte Rygfinne (baade hvad Længde og Højde angaar), men 

ogſaa fjændeligt ſtorre end den tilſvarende Finne hos Pig hajen, 

med hvilken den forreſten i Form viſer megen Lighed, kun at 

dens bageſte Rand er mindre ftærft indbojet og dens bageſte Flig 

kortere og mindre ſpids. Den Kam, hvorpaa den er anbragt, viſer 

fig færfere udviklet end hos forſte Rygfinne. Pigſtraalen viſer 

fig meget fænger end forſte Rygfinnes (dobbelt faa lang eller vel 

endog mere), men dog meget kortere end Finnens forreſte Rand, 

meget ſpids, tydeligt krummet, treſidet, med bageſte Flade noget ud— 

hulet, og med en dyb Fure langs hvær Sideflade, der ftræffer fig 

lige fra Roden til Spidſen. Halefinnen fræmtræder noget 

tidligere paa Halens Underflade end pan den overſte Flade, men 

desuagtet bliver dens overſte Flig lidt længere end den nederſte, 

da den bagtil nager endel ud over denne. Forholdet mellem dem 

kan omtrent ſettes ſom 7 til 6. Naar Halefinnens Længde 

beregnes fra Roden af den nederſte Flig indtil Spidſen af den 

overſte, da udgjor den mere end en Fjerdedel af Totallengden, 

og overgaar betydeligt Hovedets Længde. Men dens Højde ſtaar 

juſt ikke i Forhold til Leengden, og den antager derfor en ſmal 

og langſtrakt Form. Den ſtorſte Højde af Halefinnens nederſte 

Flig indeholdes omtrent 3 Gange i dens egen Længde, og 

overgaar den overſte Fligs ſtorſte Højde omtrent med en Tre— 

diedel; derpaa aftager den temmelig gradevis, nager ud til Enden 

af Hvirvelſtotten, og lægger derpaa fin Endeſpids op til den 

overſte Flig. Denne, ſom har ſin ſtorſte Hojde bageſt, hvor den 

rager fræm ſaavel over Hvirvelſtstten ſom over den nederſte Flig, 

ender noget ſkraat afſtumpet. Sidelinien fremtreder hos 

denne Haj ret tydeligt, og kan forfølges pan Hovedet fra Sproj— 

tehullerne. Lige indtil Halefinnens Rod holder den ſig nermeſt 

Ryglinien, men ſkraaner derpaa ned, og fortſceetter fit Lob neden— 

for Hvirvelſtstten lige til dennes Ende, og ſelv bag denne, hvor 

den adſtiller Halefinnens overſte og nederſte Flig. Paa Hovedet 
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fræmtræder i Linie med Sprojtehullernes bageſte Rand en Mængde 

Slimaabninger, anbragte paa en ret regelmæsfig og ſymmetriſt 

Maade: de folge Pandefladens Siderande fræmefter langs Sje— 

hulerne lige til Snudeſpidſen, og danne et Par bolgeagtige Bugt— 

ninger; enkelte Steder forene de fig i ſtorre Antal til at danne 

Grupper, nemlig bageſt mellem Sprojtehullerne og foran Oje— 

hulerne; forholdsvis have de en temmelig betydelig Sterrelſe. | 

Efterat Ræfferne allerforreſt paa Hovedets Overflade mellem Ne⸗ 

ſeborene have nærmet fig hinanden, ſtige de ned paa Snudens 

Underflade, langs hvis Midte de danne to i en Strakning pas | 

| 
| 

ralleltlobende Ræffer; disſe forene fig henimod Munden til en 

Rakke, men adſtille fig atter tæt foran Mundranden, bøje fig ud 

og derneſt fræm, for ſnart at udſende flere Forgreninger mod 

Snudens Siderande. Iſtedetfor egentlige Skjeel eller pladeag— 

tige Dannelfer er Legemet hos denne Haj bedakket med ſtcerkt 

bagudkrummede, hvidagtige Torne, der have en ſaadan Tyndhed, 

at de for det blotte Oje faa Udſeende ſom ſmaa Borſter eller 

Haar, der danne et tæt Lod, Roden, hvorfra disſe Torne ude 

gaa, har ikke Pladeform, men beſtaar af et Antal tynde Bens 

ſpidſer, maaſke i Regelen tre, af hvilke en er rettet fræm og en 

ligeud mod hver Side; undertiden ſynes en fjærde bageſte Spids 

at komme til“). De ſtorſte Tornes Højde udgjor omtrent ½ Linie. 

Tornene befinde en ejendommelig Glands, der meddeler Fiſken det 

ovenomtalte ſolvagtige Skjcer. Foruden de Steder, der hos 

Hajerne ſedvanligt favne Skjcel (Gadborregionen o. ſ. v.), kan 

her endnu markes Mundvige, Læber og endel af Finnernes Rande. 

ee Bughulens Længde ev meget betydelig, idet den udgjor 

mere end en Trediedel af Totallængden (hos en Hun af 15%3 

Tommers Lengde omtrent 6 Tommer). Dens indre Over— 

træf er fort, dog noget lyſere mod Rygfladen end mod Bugfla— 

den. Leveren har jeg fundet af en temmelig lys, gulbrun 

Farve. Dens Lengde er ſerdeles betydelig, idet den paa det 

) Denne Skjeldannelſe minder, i det Smaa, om Diodon. 
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Nermeſte indtager hele Bughulens Længde (fulde fer Tommer), 

men Masfeudviflingen vifer fig juft iffe fvarende til Længden, idet 

Leveren i hele fin Udftræfning er ftærft fladtrykket, næften bladagtig; 

Leverlappernes ſtorſte Brede beløber fig omtrent til en Tomme 

eller en Sjettedel af Længden; den venſtre er ubetydeligt længer 

end den højre, og ender temmelig bredt afrundet, medens den 

højre er tilſpidſet imod Enden; denne ſidſte har tillige en Fold 

paa den indre Side ner Enden. Lengden af den hele Tar— 

mekanal udgjor omtrent 9½ Tommer, eller er omtrent en halv 

Gang faa ſtor ſom Bughulens Længde. Spiſeroret og Mas 

ven tilſammen have omtrent en Længde af tre Tommer”); det 

forſte viſer ligeſaa ſtor Vidde ſom den ſidſte, men kun omtrent en 

Trediedel af dennes Længde, er indvendigt af blaagraa Farve, 

forſynet med en Del fine, noget utydelige, men ret regelmesſigt 

ordnede Lengdefolder. Maven adffiller fig fra Spiſeroret ved 

fin gule Farve, ſamt ved de overmaade ſtore og ſteerkt fremſprin— 

gende, men tillige hojſt uregelmesſigt ordnede Folder, ſom indtage 

omtrent dens bagudrettede Straknings forſte to Trediedele. Den 

ſidſte Trediedel af denne Strakning træffer fig noget ſammen, 

eller bliver lidt tarmedannet iſtedetfor ſeekdannet, bøjer fig til Si- 

den, eller frembringer en Vinkel med den foregagende Del af 

Maven, og viſer indvendigt forſt en Ringklap, ſom afſondrer den 

fra den forſte Mave, dernæft fem eller fer ſteerkt freemſpringende, 

regelmesſige Lengdefolder. Derneeſt gjør Tarmekanalen en Boj⸗ 

ning fremad mod Bughulens forreſte Ende, paa højre Side af 

Maven, i et Par Tommers Længde og under en meget ſpids 

Vinkel med den foregaaende Del. Af denne Strakning henhore ni 

til ti Linier til Maven, og kunde altſaa betragtes ſom den 

tredie Mave; denne Del har meget ringe Gjennemſnit (ſaavel 

ringere end anden Maves ſom ogſaa ringere end Tarmens), adſkilles 

») Det vil ſige: Mavens ligebagudrettede Del; naar den frœmadrettede 

regnes med, kan Længden af Spiſerer og Mave omtrent - anflaaes 

til fire Tommer. 
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ved en lille Klap eller Indſnoring fra anden Mave, viſer indvendigt 

tre eller fire ftærft udviklede, parallele og regelmeesſige Lengdefolder, 

og adſtilles ligeledes fra Tarmen ved en meget ſtor Ringklap. Tæt 

bagved og op til den Vinkel, ſom anden og tredie Maveafdeling 

gjøre mod hinanden, ligger den temmelig lille, ſterkt fladtryffede 

eller pladedannede, triangulere Milt“). Tarmen afviger lige fra 

Begyndelſen i indre Bygning aldeles fra Maven, idet Lengde— 

folderne aldeles forſvinde, og derimod et ſtort Antal Papiller 

fræmtræde, og disſe af betydelig Storrelſe; ogſaa blive Tarmens 

Vægge meget tyndere og mere gjennemſigtige end Mavens. 

Efterat Tarmen har naget frem mod Bughulens forreſte Ende, 

krummer den ſig op over Mavens overſte eller Ryg-Flade, og 

bojer ſig derpaa lige bagud, og vedbliver med denne Retning ſit 

Lob til Enden af Bughulen. Hvor denne Krumning finder 

Sted, aabner Galdegangen fig i Tarmen, ligeſom ogſaa her et 

Par temmelig ſmaa, kirtelagtige Organer udmunde i denne 

(begge af langſtrakt og tynd Form, men det ene af gulagtig 

Farve ligeſom Tarmen, det andet af en morkere Farve, omtrent 

ſom Leverens). Paa dette Sted er det ogſaa, at Tarmeklap— 

pen begynder at viſe fig. Den Strakning af Tarmen, ſom 

denne gjcennemlober, udgjor omtrent fire Tommer, og i denne 

Danner den ni eller ti Spiraler eller Snoninger, hvilke bagtil 

gradevis blive kortere, eller folge paa hinanden med ringere Mel— 

lemrum. Papillerne blive i denne Del af Tarmen forſt ſmaa, 

og ſynes derneſt ganſke at forfvinde, hvorimod ſaavel fælve 

Tarmen ſom den Skruegangen dannende Hud viſer et overor— 

dentligt ſtort Antal meget fine Tveerfolder. Maſttarmen, 

ſom omtrent har halvanden Tommes Længde, og er meget tyndere 

end Spiraltarmen, viſer indvendigt omtrent et halvt Duſin regel— 

masſige, parallele Leengdefolder. J Midten omtrent af Maſt⸗ 

tarmens Længde aabner det lille (kun omtrent en halv Tomme 

) Formen af dette Organ har jeg dog fundet temmelig betydelig Af— 

værling underkaſtet. 
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lange), tynde og polſedannede, men med ftærfe Vægge forſynede, 

blindtarmagtige Organ ſig i dens Rygflade. Nyrerne ere af 

en temmelig lys Farve, indtage i Længde ikke Bughulens bageſte 

Halvpdel, ere fortil adſkilte, bagtil næften ſammenſmeltede til en Masſe. 

Hunnernes Generationsorganer overgaa i Længde Bughu— 

len, idet de fortil gjøre en Bøjning under Mellemgulvet. Den 

forreſte Del af Kanalen beſidder i henimod to Tommers Lengde 

meget fine indvendige Lengdefolder i ſtort Antal (over tredive), hvilke 

ſynes at lobe regelmæsfigt og parallelt ved Siden af hverandre; 

ved Lupens Hjælp fer man imidlertid, at de anaſtomoſere. Der— 

paa følger en Strakning af næppe en halv Tommes Længde, 

hvor den indre Flade ſynes forſynet ligeſom med Villi, eller dog 

viſer et ftærft rynket og maſket Udſeende. Herpaa følger en lig— 

nende eller endnu lidt kortere Stræfning, i hvilken Kanalen neten 

aldeles forſpinder, paa Grund af den Masſe, der opfylder dens 

Indre; denne Masſe beſtaar af en halv Snes Tvarplader, der 

ſynes afdelte i to Rakker, og ligge op til hvoerandre ligeſom Bla— 

dene i en Bog; bagtil danner denne Del ligeſom en Ringklap. 

Herneſt følger en Stræfning (omtrent otte Linier lang), der ogſaa 

er forſynet med flere Rakker Tveerfolder, dog noget ſkraatſtillede og 

ſerdeles fine, ſamt ingenlunde ſaaledes udviklede, at de fylde Kana— 

lens Indre; ogſaga denne Del er adſtilt ved en Ringklap fra den 

folgende. Denne, ſom er ſeerdeles ſtor og tyk (over fire Tommer 

lang) og af langſtrakt Sæfform, er den til Wggenes ÜUdvikling 

beſtemte Afdeling; dens Vægge ere meget tynde, og viſe paa In— 

derfladen et overmaade ſtort Antal lange og tornedannede Papiller 

(idetmindſte tildels af over en Linies Længde), der ſynes ordnede 

med en vis Regelmassſſighed i en Snes Lengdercekker. Ogſaa 

denne Del er ved en ſteerk og foldet Ringklap adſkilt fra Kanalens 

ſidſte Afdeling eller Vulvaen, der næppe har mere end en Tre— 

diedel Tommes Længde. J den bageſte Del af Bughulen ligge 

de to Generationsorganer teet op til hinanden, og ere endog ſammen— 

voxede; ligeſom ogſaa de to Vulvgers Aabninger i Kloaken kun ere 
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adſtilte fra hinanden ved en Hudpapille (Klitoris?) IJ Enden 

af Hannernes Generationsvedheng findes tre krumme Torne 

eller hornagtige Kloer og en bagtil over disſe lidt fremragende, 

tilſpidſet Hudflig. Kloerne ere bevægelige mod hværandre, og 

danne ligeſom et Slags Griberedſkab. J Gviletilſtand ſtjules 

de imellem et Par ſmaa Bruffplader og den disſe bekledende 

Hud. Den langſtrakte Knogle, der indeholdes i Generations— 

vedheengene, artikulerer med den bageſte Ende af Bugfinnernes 

indre Stottebrufk. 

Hjerneſkallens Længde udgjor omtrent en Ottendedel 

af Totallængden; dens ſtorſte Brede beløber fig til fint mere 

end dens halve Længde, og falder, ganſke imod det ſedvanlige 

Forhold, langt fremme, over Snuden, tæt foran Sjehulerne. 

Snuden underſtottes foroven af en hel eller uafbrudt, ſtjondt til 

dels færdeles tynd, Bruſktplade. Mellem Ojehulerne fortil er en 

ſerdeles ſtor, hicertedannet Fontenelle (omtrent fem til fer Gange 

ſtorre end Pighajens), hvis Brede overgaar Halvdelen af Hjer— 

neſtallens Brede pan det Sted, hvor den er anbragt, og hvis 

Længde overgaar en Femtedel af Hjerneſkallens Lengde. Aabnin⸗ 

gerne i Ojehulens Tag fortil, ſom her, paa Grund af Fonte— 

nellens Storrelſe, falde omtrent i Linie med dennes bageſte Rand, 

ere Derimod meget mindre end hos Pighajen, af temmelig 

kredsrund Form. Fem eller fer punktagtige Aabninger iagttages 

bagved og i lige Linie med de omtalte ſtorre. Midt imellem 

Ojehulerne viſer fig den ſedvanlige Lengdeophojning, der er 

ſmalere og tillige lidt ſvagere fremtredende end hos Pig— 

hajen“). Nakkegruben meget mere langſtrakt og ſmal, ſamt 

med ringere Dybde end hos Pighajen; densbageſte Aabnin— 

ger ere uſedvanligt ftærft rettede mod Siderne, af ſeerdeles lang 

men tillige ſmal eller næften ſpalteagtig Form; de forreſte Aab— 

) Naar Muͤller og Zenle i Slagtskarakteren angive Hovedet ſom 

hvælvet, da har jeg ikke kunnet opdage Nogetſomhelſt, der i mindſte 

Maade kunde tjæne til Støtte for en ſaadan Angivelſe. 
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ninger blive ganffe rudimentære. Hjærneffallens Underflade har vel 

en temmelig ſtor Lighed med ſamme Del hos Pig hajen, men er 

dog i den Henſeende forffjællig, at den under Ojehulerne tilſtjcerpes 

til en Kjol, og denne Kjol fortil uddrages til en temmelig lang, ſtraat 

fræm og nedadrettet Spids. Den Brufk, hvorved Kjabeapparatet 

er ophængt, er af en meget mere langſtrakt og ſmal Form end 

hos Pighajen, forneden noget tilſpidſet. O verkjebens opſti— 

gende Spidſer have en meget betydeligere Lengdeudvikling end 

hos Pighajen, men ere tyndere; dens Sidedel har en langt 

betydeligere Brede; dog, hvad der ifær udmerker Overkjaben, ikke 

blot fra Pighajens men fra alle andre af mig underſogte Hajers, 

er, at den meget tydeligt adſtiller fig i en tandbeerende Del og 

en Leddedel. Underkjeben bliver mod Siderne ſmalere end 

hos Pighajen. Saavel øvre ſom nedre Mundvigsbruſke 

ere tilſtede, og de ſidſte ere ſterkere udviklede end de forſte chvor— 

vel Müller og Henle have overſet dem). Tungebenet halv— 

maanedannet, med ſtorre Længde men ringere Brede end hos 

Pighajen. Gjelleſtraalernes Antal femten. Forlen— 

gelſerne paa Gjallebuernes Mundſide kun meget ſvagt udvik 

lede, i ringe Antal (fire til fer) og uden Torne. Rygraden 

beſtaar af 87 Hvirvler, der kun viſe meget ſvage Spor til For— 

bening, og alle, med Undtagelſe af nogle fan af de til Halefinnen hen— 

hørende, have ſtorre Højde end Længde. Indtil forſte Rygfinnes 

Begyndelſe telles femten Hvirvler, under den tre, mellem den 

og anden Rygfinne 23, under anden Rygfinne fer, mellem den 

og Halefinnens Rod forneden ti (forholdsvis meget korte og hoje); 

endelig indeſluttes 29 af Halefinnens Flige. Forſte Ryg— 

finne kan vel ſiges at have tre Rakker Stotteſtraaler, men disſes 

Antal er imidlertid meget ringe, idet den nederſte Rakke kun bes 

ſtaar af en eneſte ſtor, fortil i en opadrettet Spids forlænget 

Plade; anden Rakke af to Plader, hvis Storrelſe er middelmaadig; 

tredie eller overſte Rekke ligeledes af to, men meget ſmaa Pla— 
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der. Anden Rygfinne har i nederſte Rakke en meget langs 

ſtrakt trianguler, fortil i en lang og tynd, opadrettet Spids uds 

draget Stotteplade; i anden Rakke to, af hvilke den bageſte viſer 

en meget langſtrakt firkantet Form; i overſte Ræffe fire firkantede 

Smaaplader. Halefinnen har foroven 39 eller 40 Støttes 

ſtraaler, ſom tildels ere meget vanſkelige at telle; forneden 27 

eller 28 af triangulær eller forneden ftærft udvidet Form. Skul— 

derapparatet er anbragt forholdsvis temmelig langt fromme, 

idet dets Spidſer ſtige op mod den ottende Hvirvel; det har en 

ſmal og tynd Form, eller er kun udviklet i Forhold til Bryſt— 

finnernes ringe Storrelſe. Hvad disſe ſidſte angaar, da ſtjelne 

de fig ifær deri fra det ſedvanlige Forhold, at de kun have to 

Rakker Fingerled; jeg har talt ti i den inderſte, fjorten i den 

yderſte eller bageſte Raekke, men det er tildels vanſkeligt at bes 

ſtemme Rakkernes Grendſer. Bekkenbruſkene have en bred 

og plump Form. Af Stetteſtraaler har jeg i forſte Raekke 

talt fjorten, af hvilke den forſte er pladeformig, triangulcer, meget 

ftærfere udviklet end hos Pighajen. Af anden Ræffe har jeg 

kun bemærfet ligeſom Rudiment i fire eller fem ſmaa Brufkkorn 

under forſte Rekkes forreſte Straaler. 

Om Afarter af Sorthajen er Intet mig bekjendt. 

Den hører til de mindſte blandt Hajerne, og overſkrider 

maaſte næppe nogenſinde atten Tommers Lengde; det ſynes alle— 

rede ſjaldent, at træffe Exemplarer af over ſexten Tommers 

Længde. Bonaparte angiver om Middelhavsformen, at den 

er fuldvoxen med omtrent tolvb Tommers Længde: 

Sorekommen. Denne Art er temmelig hyppig paa den norſke Vaſſtkyſt, 

idetmindſte til Trondhjgemfjorden; om den nager meget højere op, 

er mig ubekjcendt; jeg har imidlertid hverken truffet den, eller 

hort den omtale ved Finmarken eller Lofoden. Ved Island og 

Grønland vides den ikke at være ſet. Mod Syd nager den ind 

i Kattegattet, og er endnu almindelig i den bohuslenſke Skjer— 
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gaard”). Sjælden er den derimod paa Kattegattets danſke Side, 

og jeg har hidtil ingen Exemplarer kunnet erholde derfra, uagtet 

kyndige Fiſkere pan Hirsholmen, i Aalbek og Skagen have uns 

derrettet mig om, at den oftere fanges der i Hoſt- og Vinterti⸗ 

den *). Forfatterne ere enige i at antage, at Sorthajen nager 

ind i Middelhavet, ja i Atlanterhavet ned til Madera, og jeg 

finder i Bonapartes Beſtrivelſe og Afbildning af Middelhavs— 

formen juſt Intet, ſom beſtemt og afgjorende taler derimod. Jeg 

har imidlertid ikke ſelv kunnet anſtille nogen umiddelbar Sam— 

menligning mellem Exemplarer fra begge Lokaliteter, og ved heller 

ikke, at nogen anden Ichthyolog har foretaget en ſaadan. En 

noget mistenkelig Omſtaendighed forekommer det mig at være, at 

Sorthajen endnu aldrig er truffet pan de britiſke Kyſter. 

Sorthajen opholder fig i Regelen paa meget ſtore Dybder Levemaade. 

og heelſt paa dyndet Bund. Norſke Fiffere have fortalt mig, at 

de erholdt den paa 60, 80 til 100 Favne, ja endnu dybere. 

Temmelig ſeiglivet er den, da den, ſom Gunnerus beretter, 

„ſpillede paa Bordet, efter at Leveren og de øvrige Indvolde 

vare udtagne af den.“ Forreſten ſynes Intet at være bekjendt 

om dens Levemaade. 

Det Samme gjelder ogſaa med Henſyn til Næringen. Ingen sræring. 

Forfatter meddeler Noget herom, Den Masſe, jeg har fundet i 

Tarmen, ſyntes mig idetmindſte for en Del at beſtaa af Krebs— 

| 

„) Ekſtrem (Götheb. Samh. Handl. f. 1850 S. 41) falder den 
»allmån” ved Tjorn. 

) Denne Fiſk afgiver, blandt flere, et Exempel paa, at, hvor ringe end 

Kattegattets Brede er mellem Skagen og den ſpenſke Kyſt (ikke ti 

Mile), denne ringe Afſtand dog kan medføre ikke ganſke ubetydelige 

Modifikationer i den zoologiſke Geografi; paa Grund af Kattegattets 

temmelig ſterke Senkning mod Sſt. J Moͤdſetning til Sorthajen 

ſtaar Blaahajen, hvilken, ſom ovenfor anfort (S. 850), er ret 

hyppig paa den danſke Side af det nordlige Kattegat, men derimod 

paa den ſvenſke ſkal være meget ſjelden. 
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dyrſtaller (af Rejer, Tanglopper eller lignende blodſtallede Krabs⸗ 

Dør), men var dog for ſteerkt paavirket af Fordojelſesarbejdet, til 

at jeg tor ytre nogen beſtemt Mening. Det ev imidlertid ris 

meligt, ifølge Sorthajens ringe Størrelfe og Ophold paa ſtore 

Dybder, hvor ingen Fiſkeyngel treffes, at den maa være ind— 

ffrænfet til at ſoge fin Nering iblandt de hoirvelloſe Dør. 

Gunnerus bemærfer, at han blandt nogle og halotre— 

ſindstyve Sorthajer kun har erholdt fer Hanner, og Aſcanius, 

at han kun har ſet Hunner, fkjondt han temmelig hyppigt har 

fanget denne Fifi. Den Erfaring, jeg ſelv har kunnet forffaffe 

mig, ſynes ligeledes at befræfte, at Hannerne ere mindre talrige 

end Hunnerne. Forplantningen ſynes vel, ligeſom hos foregaaende 

Art, ikke at være indſtrenket til nogen beſtemt Tid, men imidler⸗ 

tid, er det viſtnok dog ifær om Sommeren, at Ungerne bringes til 

Verden; da paa denne Tid Hunnerne, naar de træffes op af Ban 

det, pleje at give de levende, med en flor Wggeblomme forſynede 

Unger fra fig (Aſcanius). Tallet af disſe anſcettes af Bo— 

naparte fra ti til femten, 

Kjodet ſtal være flæt (Bonaparte). Aſeanius beretter 

endog, at det paa den norſke Kyſt holdes for giftigt, hvorom jeg 

dog Intet fæly har hort. Leveren giver, efter Gunnerus, en 

meget klar Olie, der anſes fon et fortrinligt Legemiddel for Saar. 

Det er mig ubekjendt, hvilke ſtorre Sodyr fortrinsvis kunne 

betragtes ſom Sorthaaens Fiender: maaſke Halleflynderen, 

Rodfiſken og de ſtorre Torſkearter ſom Dybvandsfiſke ifær høre 

herhid. Med Henſyn til Snyltedyr ſynes den hidtil kun at være 

lidet underſogt. Gunnerus har imidlertid gjort opmerkſom 

pan et ved Rygfinnernes Pigge dybt i Ryggen indboret Snyltedyr, 

der aabenbart er et lerneagtigt Dyr, og rimeligvis vil danne en 

ny Slægt, men om hoilket intet Videre kan ſiges, paa Grund af 

Ufuldkommenheden i den meddelte Beſkrivelſe og Albildning. 
Paa Abildgaards Autoritet angiver Dieſing Onchobothrium 
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coronatum Rud, ſom forekommende i Tarmen; dog, da Abild— 

gaard beretter"), at han har fundet den „hos Haafiſk (Squalus 

Spinax)“, ſtulde jeg efter Trivialnavnet være tilbøjelig til at tro, 

at A. mener 8g. Acanthias Linn, men paa denne Fiſk har ans 

vendt et urigtigt ſyſtematiſt Navn. — J Bughulens bageſte Ende 

har jeg truffet et enkelt Exemplar af en Agamonema. 

*) Naturh. Selſk. Skrift. I, 61. 

Danmarks Siffe, III 38 
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Øjnere uden Blinkhinde. Sprojtehullerne langt 

bag Øjnene og noget over dem. De fem Par Gjelleſpalter 

alle foran Bryſtfinnerne, ſmaa. Tænderne i Overkjeben lods 

rette (idetmindſte de midterſte), ſmale, krogdannede; i Underkje⸗ 

ben bredere, ſnart lodrette, ſnart ffjævtftilede, med Spidſerne rettede 
udad. Bryſtfinnerne ſmaa. To ubevæbnede Rygfinnerz 

ingen Gad borfinne og ingen Halegruber. Tarmeklap⸗ 

pen i Snaglelinie. 

Saaffjærdingflægten (Scymnus Cuv.). a 

| 

126de Art. Havkalen (Sc. microcephalus Bl.). 

Artsmærke. Snuden ſtump men lang (omtrent lig en Tolv⸗ 

tedel eller Trettendedel af Totallengden). Neſe— 
borene ner Snudeſpidſen. Sprojtehullerne ſmaa, 

liniedannede, ſkraatſtillede. Tænderne ſmaa; i 
Overkjeben omtrent 40 Lengderekker af ſmale, 

ſpidſe, noget krogdannede Tænder; i Underkjeben 

*) Den af muͤller og Senle opſtillede underſlegt Læmargus, hvortil 

ovenſtagende Art tilligemed et Par andre Arter henføres, er jeg ikke 

tilbøjelig til at antage, fordi den forekommer mig kun ſpagt begrun— 

det (nœeſten ene paa nogle ſmaa Afvigelſer i Tandformen, hvilke man 

hos Hajerne ikke kan indrømme ſtor Betydning) og derfor overflødig. 

Men, fælv om jeg anerfjændte Gruppens ſyſtematiſke Gyldighed, kunde 

jeg dog ikke lade den beholde Navnet Læmargus, da jeg idetmindſte 
fire Aar tidligere end Muͤller og Zenle har betegnet en Snylte— 

krebs med denne Benævnelſe (fe Naturh. Tidsſkr. I, 500). 
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ere Tenderne ordnede i ſyv Tværræffer, hver om— 

trent dannet af halvtreſindstyve Tender, der i Form 

meget ner ſvare til Pighajens. Begge Rygfinner 
af omtrent lige Lengdeſtrekning, eller den anden 

kun ubetydeligt længer end den forſte. Halefinnen 

tolappet, uden Indſnit, overſte Lap længer end 

nederſte. Skjellene ere ſpidſe, opretſtagende, lidt 

krumme Torne med tre eller flere mod Spidſen ſam— 

menlobende Lengdekjole. Farven rodligtgraa med 
lyſeblaa Finner. 

Worm, Muſeum S. 271: Canis Carcharias (kun tildels). 

Fabricius, Fn. groenl. n. 89: Squalus Carcharias. 

muͤller, Prodr. n. 316: Sg. Carcharias. 

Olavius, Skagens Beſkr. S. 152: Hagekarl. 

Bloch, Syst. ichth. S. 135: Sg. mierocephalus. 

Scoresby, Arxct. reg. I, 358: Sg. borealis. 

Faber, die Fife Islands S. 23: Sq. glacialis. 

Nilsſon, Prodr. S. 116: Sg. glacialis. 

Valenciennes, Nouv. Ann, d. Museum I, 455: Seymnus mi— 

cropterus. 

Blainville, Fn. franc.: Squalus norvegianus. 

Gunnerus i Trondh. Selſk. Skrift. II, tab. X & XI. — Scoresby 

J. C. tab. 15.— Valenciennes J. c. tab. 20. — Blainville 

J. C. tab. 61.— Det ovenſtagende Trœſnit er efter Scoresby's 

Afbildning. 

Worms Carcharias er en Sammenblanding af flere Arter, og 

Synonymi. 

Afbildninger. 

Bemærkn. 

hører altſaa kun for en Del herhid. Men af det danſke Trivialnavn, Sen e 

han anfører), ſamt af hvad han ellers beretter om den, er det tydeligt, 

at det ev nærværende, og ikke nogen anden nordiſk Art, ſom han flaar 

ſammen med Middelhavets Carcharias, idet han tildels ordret udſkriver 

Rondelet. — Naar Joh. mMuͤller og Zenle henføre Fabricius's Sg. 

Carcharias til Galeocerdo aretieus Fab, iſtedetfor til nærværende Art 

*) Gafkal (o: Hafkal). 
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(atveil er die Zähne Serrati nennt. Es iſt allerdings auffallend, daß 

auch bei der Beſchreibung Fabricius die Afterfloſſe nicht erwähnt, indeſſ 

iſt es ebenſo unwahrſcheinlich, daß er die verſchiedene Form der Oberkiefer— 

zähne bei Sc. borealis unberückſichtigt gelaſſen haben ſollte. Auch paſſt 

die Angabe: pinnæ pectorales maximè nicht auf Seymnus borealis⸗); 

grunder dette fig for ſtorſte Delen paa en mindre rigtig Fortolkning af 

Fabricius, der virkeligt gjør Forſkjel mellem Zænderne i Over- og 

Underkjicbe. Fabricius udtrykker fig næmlig ſaaledes: dentes supra 

100 mobiles numeravi quatuor ordinibus in maxilla superiori, et 

in maxilla inſeriori tres serras, quarum duæ extus vergentes 52 

dentes habebant, sed tertia intas tendens 44. J Overkjæben omtaler 

han altſaa blot dentes mobiles, i Underfjæben blot serras; hvorved han 

tillige tydeligt nok betegner, at det ikke er de enkelte Tender, der beſidde 

den Egenſkab at være serrati, men at Tenderne, ſom høre til ſamme 

Rekke, ved deres Anordning og Form i Forening danne en Saug, hvilket hos 

nærværende Fift er Tilfældet? At Udtrykket serrati bruges om Tænderne i 

Diagnoſen, er fun, fordi denne er taget hos Linné, der atter har laant 

den af Artedi, kun med Undtagelſe af et Par Ord (ad latera), der ikke 

fandtes pasſende. Naar nu hertil kommer, at Talen er om en meget 

almindelig Art; at det for Underkjebens Rekker angivne Talantal pasſer 

her, men ikke paa Galeocerdo arcticus; at Fabricius henviſer til Af— 

bildningen af Gunnerus, der favner Gadborfinne og har temmelig ſmaa 

Bryſtfinner, ſom meget god (figura optima): faa forekommer det mig 

ganſke utvivlſomt, at Synonymet af Fabricius herer herhid, og at altſaa 

muͤllers og Senles Mening maa forkaſtes. — Paa det ovenciterede Sted 

hos Olavius findes viſtnok ingen Beſkrivelſe, ſom kunde godtgjore, at 

han taler om nærværende Art; og Sterrelſen, han tillægger den i No— 

vember 1782 ved Skagen ſtrandede Haj (fem Alen), er ikke betydeligere, 

end at den vel kunde pasſe paa vor ſedvanlige Sildehaj. Men da han, 

der faa hyppigt maa have haft Lejlighed til at fe Zapkalen paa Island, 

og ſom ogſaa udtrykker fig om denne, ſom en ham ſordeles nøje befjændt 

Fiſt: da han, ſiger jeg, med ftørfte Beſtemthed erklærer den jyd ſke Haj 
for identiſk med den islandſke, faa er der næppe nøgen tilſtrekkelig Grund 

til, i dette Tilfælde at falde hans Beſtemmelſe i Tvivl. — Originalexem⸗ 
plaret for Sg. mierocephalus Bl, Schn. opbevares i Berlin, hvor det er 

underſogt af Joh. Muller og Zenle; hvorefter det tør anſes for af— 
giort, at dette fra Systema ichthyologicum hentede Synonym hører 
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herhid. Men deraf følger, at det bloch-ſchneiderſre Urténavn bør have 

Forrang for alle de Navne, man ſenere har tillagt denne Haj. Og det 

er iſer derfor, at dette Synonymon har faaet Plads her. Jovrigt er 

denne Art et talende Exempel paa, hvor hurtigt Synonymer dynges paa 

Synonymer, faa at Byrden bliver neſten utaalelig for Videnſkaben. 

Den islandſke Benævnelfe for nærværende Art, Häkall, er Benævnelfer. 

for allerede tohundrede Aar ſiden optaget i det danſke Sprog, 

og jeg har derfor, ſom rimeligt, betegnet Arten med denne; 

medens jeg for Slegten har valgt det ældgamle nordiffe (i Edda 

forekommende) Navn Haaſkjeerding, af hvilket, ſom Gun— 

nerus mener, det paa den norſke Kyſt brugelige Navn Haas 

kjerring ved Fordrejning ſkal være opkommet. Som ovenfor 

(S. 854) ved Sildehajen bemeerket, indbefattes den af de nord— 

fjællandffe Fiſkere under Bencvnelſerne Haamſer og Hovmer. 

Fra Sildehajen ſaavelſom fra alle andre ſtorre Højer, Veſkrivelſe. 

der muligt en ſjelden Gang kunne træffes ved vore Kyſter, ads 

ſtilles Havkalen hurtigſt og letteſt ved Mangelen af Gad: 

borfinne “). . 

Farven er graa, noget i det Rodlige, underneden lyſere; 

Finnerne lyſeblaa; Svelg og Tunge hvidgraa. Ojets Pupille 

ſmaragdgron, Hornhuden blaalig. 

Udmaalinger“ ). 

Fra Snuden til'Munden: 9”; 

fra Munden til Gadboret: 70%; 

) For en Rakke Aar ſiden har jeg haft Lejlighed til at fe et ved 

det nordlige Sjælland fanget Exemplar af Havkalen, ſom af Fiſkerne 

blev fremviſt her i Kjøbenhavn. Jeg benyttede vel denne Lejlighed til 

at nedſkrive nogle Bemærkninger, og forftaffe mig nogle Maal af 

det; men uheldigvis ere disſe mig frakomne, og jeg har derfor været 

indſkrenket til at behjelpe mig med de heiſt ufuldftændige Noticer, 

der findes hos de ovenciterede Forfattere, ſamt med et temmelig maa— 

deligt, i det kongelige Muſeum opbevaret Skelet af omtrent fer 

Fods Længde (altſaa af et meget ungt Exemplar). 

) De anførte Maal ere laante hos Muͤller og Zenle; men, for— 



918 

fra Gadboret til Halefinnen: 17”; 

Længden af Halefinnens øvre Lap: 18”; 

Længden af Halefinnens nedre Lap: 13%2";; 

forſte Rygfinnes Baſis: 6”; 

ferſte Rygfinnes Højde: 7”; 

anden Rygfinnes Baſis: 6/27; 

anden Rygfinnes Højde: 2“; 

Afſtand mellem anden Rygfinne og Halefinnen: 12“; 

Bryſtfinnernes Længde: 11”; 

Bryſtfinnernes Brede: 9“. 

Formen ev noget mere fort og tyk hos denne Haj end hos 

de tidligere beſkreune, med Undtagelſe af Sildehajen; Om— 

kredſen, efter Scoresby, omtrent lig med den halve Totallængde. 

Snuden temmelig lang, fladtryffet, bredt afrundet i Enden, med 

noget ffarpe eller fjøldannede Sider. Næfeborene paa Under— 

fladen, meget nærmere Snudeſpidſen end Munden, halvt tilbæt- 

fede af en Hudklap. Munden, fom indtager næften hele Breden 

af Hovedets Underflade paa det Sted, hvor den er anbragt, bes 

ſidder et ſtort Antal Tender, hvilke dog kun ere ſmaa i For— 

hold til Fiſtens Storrelſe. J Overkjceben ere disſe anbragte i 

Længderæffer, hvis Antal jeg ikke med fuldkommen Nojagtighed 

har kunnet beſtemme; ved at anſeette det til 40, mener jeg imid— 

lertid at komme det Sande temmelig ner. J hver Rakke findes 

fire til fer Tender“). De ſtorſte Tender havde hos et Exem⸗ 
plar af fer Fods Længde omtrent 3 Liniers Længde, 1¼ 

Linies ſtorſte Brede. Hvad Formen angaar, da maa ffjælmes 

uden deres Ufuldſtendighed, kan endnu indvendes mod dem, at de 

ere tagne af et udſtoppet Exemplar (ligeſom oftere er Tilfeldet i 

de nævnte Forfatteres Skrift), hvorved deres Paalidelighed bliver 

meget indſkrenket. 

*) Efter min egen Underſogelſe paa Skeletet af et ungt Exemplar. 

Faber angiver fire til ni, og mener, at Antallet tiltager med 

Alderen. a 
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mellem den lange, ſmale, ſvagt bagudkrummede, paa begge Flader 

konvexe, med ſkarpe Siderande forſynede Spids, der indtager 

omtrent / af Tandens Længde; og den lidt kortere Roddel, af 

firkantet Form, med lidt ſtorre Længde end Brede, fortil lidt bre— 

dere end bagtil, med den bageſte Rand vinkelagtigt indbojet og 

med en Lengdekjol paa Midten af den forreſte Flade, hvilken 

Kjol i en lille Strakning fortſcetter fig ud paa Spidſen. Ten⸗ 

derne i Underfjæben ere ſaavel i Form ſom Anordning hojſt for— 

ſtjcllige fra Overkjcebens; de ere meget regelmasſigt ſtillede i ſyv 

Tveerreekker (to oprejſte Raekker pan Kjeebens forreſte Side, fem 

nedadrettede pan den bageſte Side) tæt ved Siden af hverandre; 

ja bedæffe endog hverandre tildels, idet hvær indre, eller Mund— 

randens Midte nærmere, Tand lægger en Flig ud over Tanden 

paa fin ydre Side. J hver Tandræffe tælles 50 til 52 Ten- 

der. Af Form ere de pladedannede eller ſterkt ſammentrykkede, 

med ſkarpe Rande, af ſtorre Brede end Længde (Breden hos de 

ſtorſte omtrent 2¼ Linier, Længden halvanden Linie eller kun 

fint mere), med Spidſen ſteerkt udadbojet, næften vandret nedlig— 

gende; derved bliver den indre Rand af konvext Omrids, medens 

den ydre kloftes dybt af et meget ſpidſt Vinkelindſnit. Paa den 

bageſte Flade eller mod Tungen viſer Roden en lodretnedſtigende, 

gaffeldannet Kloftning. Tungen er tyk, flad, ſtump, glat. Øjnene 

ſmaa, med rundagtig Ojeſpalte og uden Diet ſtjulende Hududvi— 

delſer; den gjænnemfigtige Hornhud naſten kredsrund, eller kun i 

meget ſvag Grad elliptiſt efter Lengden. Gjelleſpalterne 

ophøre noget foran Bryſtfinnernes Rod. 

Ryggen er bred, men viſer dog indtil forſte Rygfinnes 

Begyndelſe en Kjol. Forſte Rygfinne er anbragt henimod 

Midten af Totalleengden, eller dog kun lidt foran Enden af To— 

tallengdens forſte Halodel. Den er meget lille, idet dens Til— 

hæftningslinie indeholdes tyve Gange eller mere i Totallængden. 

Den bageſte frie Flig ſtaar i Længde lidt tilbage for Tilhæfts 

ningslinien. Afſtanden mellem forſte Rygfinnes Rod og anden 
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Ryafinnes Begyndelſe er omtrent dobbelt fan ſtor ſom mellem 

anden Rygfinne og Halefinnen. Anden Rygfinnes Tilheeft— 

ningslinie er ſtorre end forſtes, derimod er denne Finne meget lavere; 

dens bageſte Flig har omtrent ſamme Storrelſe ſom Tilheftnings— 

linien, og er altſaa kjendeligt ſtorre end forſte Rygfinnes Flig, 

ſamt af en meget ſterkere tilſpidſet Form. Bugfinnernes 

Tilheeftning begynder lidt bag forſte Rygfinnes Ophør og lidt bag 

Midten af Totallcengden; ſom ſedvanligt have de Form af meget 

fave og langſtrakte Triangeler, der med Grundlinierne ligge mod 

hinanden; Toppinklerne viſe fig ſtumpt afrundede. Bryſtfin— 

nerne ere ſmaa, omtrent ſom hos Sorthajen, eller dog kun 

lidt ſtorre; deres Længde ſynes at indeholdes ti til elleve Gange 

i Totallengden; Formen er noget oval, eller afrundet bagtil, 

Paa hver Side af Halen foran Halefinnen ffal ftræffe fig en 

Kjol af omtrent fer Tommers Længde (Faber). Halefinnen 

er temmelig ſtor og bred, tolappet, med Tilnærmelfe til Halv⸗ 

maaneform, dog noget utydeligt, den vverſte Flig noget fænger 

end den nederſte. Skjeellene ere noget vidt ſpredte, eller med 

tydelige Mellemrum, og temmelig ſmaa, ſtjondt noget ſtorre end 

hos de foregagende Højer, De fræmftile ſmaa hornagtige Keg— 

ler med tilbagebojede Spidſer. Keglernes Grundflade er dog ikke 

kredsrund, men ſnarere noget oval eller elliptiſkt med ſtorre eller 

mindre Regelmesſighed. Hos de underſogte Skjel har jeg fun— 

det Rodens Lengdegjennemſnit udgjorende omtrent en halv Linie, 

Tvergjcœnnemſnitet en Trediedel Linie, og Keglernes Højde var 

omtrent en Fjerdedel til en Trediedel af en Linie. Keglernes 

Overflade er forſynet med adſkillige Kjole eller ophøjede Striber, 

ſom fra Roden flige paalangs op mod Spidſen. Tallet aß disſe 

er ingenlunde beſtemt; imidlertid ſynes hyppigſt at findes en 

fortil og to pan hvær Side, foruden adſtillige mindre ved Roden, 

ſom kun ſtige en lille Stræfning op paa Siderne. J det Smaa 

erindre disſe Skjel om de hos adſtillige Rokker forekommende 

Torne, og nærmeft om Terben (Raja radiata Don.). 
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Om Havkalens indre Bygning har jeg ingen egne Jagt— Indre 55s · 

tagelſer at meddele, og finder hos Andre næften Intet, der kunde er— 

ſtatte denne Mangel. Hvad Gunnerus beretter om Formen af 

Lever og Milt, ſamt den Afbildning, han meddeler af en Del 

af Tarmekanalen, ſynes at tilkjcndegive, at disſe Organer omtrent 
befinde ſamme Form ſom hos Pig hajen og Sorthajen, og 

lader formode, at ogſaa den 8 indre Bygning meget vil nærme 

fig til disſes. 

Med Henſyn til Skeletet udmerker denne Haj fig meget Xnogle— 

paafaldende fra alle andre af mig underſogte Hajer, idet neſten 'in. 

ethvert Spor til Forbening forſvinder. Hjerneſkallen har et 

næften ganſte hudagtigt Üdſeende. Noget faſtere blive Kje— 

berne, omtrent ſom Pergament, og viſe en fvag og noget ſpredt 

Belægning med Kalkpartikler. Rygraden er fuldkomment 

bruſkagtig, uden ſynlige Spor til Kalkafſcetning. Kun dens nedre 

Fortſettelſer bagved Gadboret til Halefinnen gjøre Undtagelſe 

herfra, og antage Udſeende ſom Pergament (jeg har talt tretten 

ſaadanne). Det Samme er Tilfældet med Halefinnens nedre 

Stotteſtraaler, der ere ſterkt udviklede, og imod Seedvane danne 

to Ræffer; de øvre Stotteſtraaler ere derimod ſeerdeles ſmaa; 

jeg har ikke kunnet beſtemme Tallet hverken af de overſte eller 

nederſte. Forſte Rygfinnes Steotteſtraaler ere hudagtige 

(medens derimod den Senehinde, ſom forbinder disſe med Ryg— 

raden, viſer en ret tydelig Kalkbelcegning), og danne tre Ræffer ; 

den forſte beſtagende af tre Plader, blandt hvilke den bageſte er 

meget ſtor; den anden beſtagende af fire middelmaadigt ſtore 

Plader; den øverfte af omtrent otte Smaaplader. Anden 

Rygfinne har kun to Rakker Stotteplader; faa vidt jeg har 

formaget at ſtjcelne dem, findes tre i den nederſte, fer mindre i 

den overſte Reekke; den bageſte i nederſte Rekke er ſerdeles ſtor, 

faa at Rygfinnen for en Del hviler umiddelbart paa den. Senehu— 
den viſer ſamme Forhold, ſom ved forſte Rygfinne er omtalt. Bug— 
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finnerne ſynes kun at have en Rakke Seen beſtagende 

af omtrent femten Sthykker. 

Afarter ere ikke bekjeendte. 

Efter Brugden er denne en af de ſtorſte Hajer. Gun— 

nerus, om hvis Troverdighed og Nojagtighed der ingen Anled— 

ning er til at tvivle, angiver, at den kan blive indtil 25 Fod 

lang, og at ſtundom dens Lever ene kan fylde to Tønder”). 

Hvad i det Folgende anfores om dens Næring, befræfter dens 

betydelige Sterrelſe. 

Havfalen hav fit rette Djæm, og forekommer i ſtor Mængde 

i det hoje Norden ved Gronland, Island, det nordlige Norge 

b. ſ. v. Den følger imidlertid hele den norſte Kyſt, og gaar 

ind i Kattegattet, hvor jeg har Anledning til at tro, at den ikke 

er meget ſjelden, ſtjondt den kun meget ſjeeldent fanges. Fiſkere 

i Hornbakk have forſikkret mig, at man, foruden den ovenomtalte 

Sildehaj, jævnligt fer en endnu ſtorre Hajart, der ligeſom 
Sildehajen gaar i ſmaa Stimer. Det Samme er mig 

berettet af en i Kattegattet farende Skipper, med den Tilfojning, 

at han ifær i ſterk Kuling eller halv Storm jævnligt havde ſet 

Hajſtimerne ſtryge tæt forbi Fartsjet. Fiſkere i Aalbak fortalte 

mig i Sommeren 1834, at de Aaret iforvejen havde bemerket 

en meget ſtor Haj (efter deres Angivelſe af otte til ti Alens 

Længde) viſe fig i Vandfladen, medens de vare ude for at kaſte 
Kroge. De roede hen til den, og en af dem var driſtig nok til at 

bibringe den et Slag i Hovedet med en Aare, hvorved denne ſon— 

derbrodes, og Hajen gik tilbunds. Den folgende Dag dreves den 

Død ind paa Kyſten, og da man ſkar den op, fandt man i dens 

Mave en ſtor Anarrhichas lupus, ſom den havde flugt hel, og 

ſom, efter Fiſkernes Mening, ved fine Bid baade havde Drevet den 
op i Haofladen og forvoldt dens Dod. Alle disſe Beretninger 

henfører jeg til Havkalen, uden dog derfor at ville betvivle, at 

*) Efter Andres Angivelſe ſkulle de ſterſte endog kunne indeholde tre til 

fire Tonder Lever. 

r RR 
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endnu flere ſtore Hajarter end denne og Sildehajen jo ſtundom 

kunne viſe ſig i Kattegattet. 

Fra Færøerne, hvor den ſynes temmelig almindelig, forvil— 

der den fig ſtundom ned til de ſkotſke Kyſter, ja endog, ifær vel 

ſom Folge af ftærfe nordlige Storme, til den franſke; hvorfor 

den har faaet en Plads i dette Lands Fauna. 

Denne Haj lever meſt i det gabne Hav, og pan meget dybt Levemaade. 

Vand, hvor den holder fig nær Bunden. J ſnavre Fjorde ſtal 

den viſe fig ſparſommere, og iſer vel, naar den tiltrekkes af et 

eller andet Bytte. Fabers Paaſtand, at den lever enſomt 

„ligeſom andre Rosofiſke“, er dels falſt i fin Almindelighed, dels 

mere ſpeeielt ſtridende mod den ſikkre Kjcendsgjcerning med Hen— 

føn til mange Hajarter, at de gaa ſtimevis (hvilket endog menes 
at have givet Oprindelſen til den gamle Slegtsbenqvnelſe for Hajerne: 

Canis); og modſiges med færligt Henſyn til Havkalen af den rige— 

lige Fangſt, der hyppigt gjores af den paa ſamme Sted og til ſamme 

Tid, ſamt af de ovenfor fra Kattegattet meddelte Beretninger (under 

den Forudſctning, at de vedkomme nærværende Art). Den ffal 

have en meget fin Lugt, og derfor tiltræffes langtfra af et Aadſel. 

(Faber, Fabricius o. ſ. v.); ogſaa tillægger man den en ſkarp 

Horelſe, og paaſtaar, at den ved Raab kan lokkes op fra Dybet 

i Havfladen. Da dens Syn i Regelen er overmaade ufuldkom— 

ment, kunde en deſto ſtorre ÜUdvikling af de andre Sandſer ogſaa 

i visſe Maader anſes ſom nodvendig for den. Hvalfangerne 

anſe den for blind, fordi et Menneſkes Naerverelſe ſlet intet 

Indtryk gjør paa den, og fordi den aldeles ikke undviger, 

naar man ſtikker efter den med en Kniv eller Landſe. Den 

er fan ſtupid eller foleslos, at naar Fleenſerne, for at bortjage 

den fra en harpuneret Hval, gjcennembore den med en Kniv, 

vender den dog ſnart igjæn tilbage til ſamme Sted, for atter at 

fraadſe. Den fkal være meget fejglivet og vanfkelig at drebe, 

uden naar Rygraden overſtjceres. Paa de Steder, hvor denne Høj 

blot fiſkes for Leverens Skyld, lader man fig ſtundom nøje med, efter 
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at have truffet den vp til Baadens Rand, at ſprette den op og 

udtage Leveren; hvorpaa man flipper den af Krogen. Havfalen 

ffal da, efter hvad mig er fortalt, fvømme omfring Baaden, 

ſom om denne Operation ikke havde gjort noget betydeligt Ind— 

tryk paa den?). Som adſkillige Hajer ffal den være meget til— 

bojelig til at rulle Linerne om ſig, naar den er fanget paa Krog. 

Havkalen er ganſke overordentligt. graadig, og ſynes Intet 

at forſmaa eller ſtaane, hverken levende eller dødt, end ikke ſaa⸗ 

danne Gjaenſtande, ſom den ikke er iſtand til at fordøje, Efter 

Gunnerus har man engang fundet „et helt Rensdyr dog uden 

Horn“ i dens Mave; en anden Gang en Selhund „ſaa ſtor ſom 

en Ore tilligemed fjorten Fiſke“. Faber fandt i Maven paa 

en ſyv Alen lang Havkal en hel Salhund, otte ſtore Kabliauer, 

en Lange paa to Alen, et meget ſtort Halleflynderhoved og flere 

Stykker Hvalfpæf, Den ſtkal angribe Hvalerne levende, og 

rive dem ſtore Stykker Spaek ud af Kroppen (neſten faa ſtore 

ſom et Menneſkehoved), og, naar Hvalfangerne have harpuneret en 

Hval, ſtimer den, ſom allerede antydet, til under Floensningen, for om 

muligt at tage ſin Del af Byttet. Dykkende Vandfugle ſluger den ikke 

ſjeeldent, og Lugten af et Bytte ffal kunne lokke den helt ind til 

Stranden. Den ſtaaner iffe fine Artsfeller, naar de ere fangede 

*) For Paalideligheden af denne Beretning kan jeg dog ikke indeſtaa, 

og Præften E. Roſted ſynes at angive Forholdet noget forftjælligt 

(Norſke Vid. Selſk. Skrift. II, 308): „naar den endelig kommer op 

til Baaden, maa Kellen ligge tilrede for Haanden, at den ene Karl 

med en Haſt kan give den et veldigt Slag paa Tranten, det er 

Snuden eller Neſen, at den kan falde i Svime, og ſiden gives den et 

dueligt Slag lige for Hjertet eller Leverhovedet. Fager den ikke 

Daſken til Gavns, tor den vel give Karlene fin Reſt, hvorfor der 
vil vere ſtor Ferſigtighed med at fange ſaadanne Fiſk. Naar den 

da er falden i Svime, er man ſtrax rede med fin Sax, jaa kaldes 

deres Fiſke-Kniv, at riſpe den op ned ad Bugen, da den ſnart 

deer“. Saavidt Roſted. 
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par Bundkroge, og derfor treffer det ikke ſjeldent, at man kun 

finder et Hoved tilbage paa Krogen. Man vil have truffet en 

Stang af to Alens Længde, beſlaget med et ſtort Stykke Jærn, 

i Maven af en Havkal. Sin Graadighed uagtet ſynes den 

imidlertid ikke at være farlig for Menneſker ). Fiſkerne ville have 

bemerket, at den bider paa Krog (og altſaa ſoger fin Næring) til 

visſe beſtemte Tider, ifær Solnedgang og Solopgang (Roſted). 

Faber angiver Forplantningstiden til Juli og Auguſt. Da Jorplantning. 

Wageblommerne, ſtjondt kun af Storrelſe ſom Hønfeæg, ffulle 

kunne fylde en halv Tønde, ſynes denne Haj at maatte være 

meget frugtbar, men jeg finder ingenſteds nogen Angivelſe over 

Ungernes Antal eller det fuldkomne Foſters Storrelſe. 

Da Havkalen kan yde to Tønder Lever, hvilke atter kunne Anvendelſe. 

give en Tønde Tran! ), er det tydeligt, at Havkalsfiſkeriet maa 

være vigtigt og indbringende, hvor denne Fiſt er hyppig. Kjodet 

anvendes paa Island i ſtor Udftræfning ſom Neringsmiddel, men 

er, iſcer færfft, ufordojeligt og uſundt. Huden kan bruges til 

Sko og Seletojer; Galden, iſtedetfor Sæbe, til at vadſke med o. ſ. v. 

Efter Fabricius ffal denne ſtore og glubſke Ropfiſk fælg Siender. 

have en meget frygtelig Fiende i et ſtorre, til Hvalerne henho⸗ 

) Fabricius angiver det rigtignok, men, ſom jeg mener, uden til— 

ſtrekkelig Grund. Ved Island og det nordlige Norge ſynes man 

ikke at kjende et eneſte paalideligt Exempel paa, at den har angre— 

bet eller beſkadiget Menneſker (uden maaſke forſparsvis, naar den er 

bleven fanget paa Krog). Og derſom den virkeligt undertiden ved 

Grønland ſonderbider Skindkajakkerne (dicitur eymbas — pelle 

phocarum obductas ore suo amplo subtus comprimere et in- 

sidentes amputare): da fore kommer det mig rimeligt, at det ſna— 

rere er Selhundeſkindet, der tillokker den, end Gronlonderen. Skjondt 

Havkalen troligt ogſaa vil lade denne ſmage fig, naar den førft har 

faaet Blod paa Tand, 

an) Efter Rofted fral endog halvanden Tønde fed Lever give en Tønde 

Tran. 
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rende Sodyr (Physeter macrocephalus Fabr.“), der ſiges at 

indjage den en ſaadan Sfræf, at den flygter op paa Land; og 
hvor begjerlig den end ellers er efter Aadſel, ffal den dog end ikke 

vove at nærme fig fin døde Fiende. Hvormeget heri er ſikkert, 

ſkal jeg ikke afgjore. Med Henſyn til Indvoldsorme er Hav— 

kalen endnu flæt ikke underſogt. Paa dens Gjeller forekommer 

meget jævnligt et lille, igleagtigt Snyltedyr (Onchocotyle appen- 

diculata Kuhl“). Men iſeer fortjaner Opmeerkſomhed, at 

der meget konſtantk**) paa Øjnene forefindes en Snyltekreebs 

(Lernæopoda elongata Grant), ſom ved at fæfte fig paa den 

gjennemſigtige Hornhud med fin hornagtige Hefteknap og ved at 

bedaekke Øjet upaatvivlelig foraarſager Fiſkens ovenfor omtalte 

Blindhed. Man træffer vel kun en Snyltefræbs paa hvert Oje 

(det er idetmindſte det regelmesſige Forhold), men derimod ſporer 

man gjerne de efterladte Hefteſkiver af et ſtorre eller ringere An— 

tal bortdoede Generationer. 

*) Hvad der ſkal forſtaaes ved Ph. macrocephalus Fabr., kan jeg ikke 

indlade mig paa at beſtemme, men enten er det ikke en Physeter, 

eller er dette Dyr ikke faa ſpagferdigt, ſom Eſchricht antager (Vid. 

Selſk. nat. og math. Afhol. II, 136). Roſted falder Zavkalens 

Fiende Vagnen, og betragter den ſom et meget glubft og farligt 

Dyr: „men kommer Vagnen over den, da lerer den den gamle Kjer— 

ring ſaa at dandſe, at hun maa betale Laget med ſin lange, tykke 

og fede Lever» o. v. ſ. 

Det forekommer mig dog tvivlſomt, om den Onchocotyle, ſom 

Kuhl har opdaget paa en Scyllium, virkeligt er identiſk med 

Havkalens. 

Saa konſtant, at Opdageren af dette Snyltedyr, Scoresby, ſynes 

at have betragtet det ſom en organiſk Del af Hajen. 

* 
— 

* 
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Carcharias glaueus Linn. 

Det er allerede ovenfor. (S. 853) angivet, at Squalus glaucus 

hos Aſcanius og O. F. Muͤller betegner Lamna cornubica, og 

det Samme gjelder med Henſyn til flere af de ældre nordiſke Fauni— 

ſter (Strom i Norſke Vid. Selſk. Skrift. II, 335; Gunnerus i Trondh. 

Selſk. Skrift. IV, 1, flg.). Men Retzius, der ogſaa (Fauna svec. p. 

306) anfører Sg. glaucus, og det ſom forekommende ikke blot i Kattegat⸗ 

tet, men fælv, ſkjondt ſjeldnere, i Sſterſoen, adſkiller den udtrykkeligt fra 

Lamna cornubica, og angiver endog et Trivialnavn, Blaahaj ), for 

den. Og Reinhardt udtaler fig (i Recenſionen over Vilsſons Pros 

dromus, Maanedsſkr. f. Literatur IX, 263) i Anledning af denne Art 
ſaaledes: „at den virkelige 8g. glaucus aldeles ikke ſkulde forekomme i det 

ſtandinaviſte Kyſthav, kan ikke anſes ſom afgjort; efter meddelte Efter— 

retninger er den fanget ved Skagen'. Da den ikke er fjælden ved de 

engelſke Kyſter (iſer dog de ſydlige), ſynes dette ikke urimeligt; og derfor 

meddeles her Kjendetegnene for Slægt og Art. 

Carcharias Cuv. 

Zovedet fladt Nſeborene i Regelen med en lille trianguler 

Hudlap udgagende fra den forreſte Rand. Pupillen er lodret oval, og 

en Blinkhud er tilſtede. Sprsjtehuller favnes. Munden ſterkt 

bøjet med ſmaa Mundvigfolder. Teœnderne i Regelen triangulere, 

flade, ſkarptrandede, men iøvrigt afvexlende meget i Form. Den ſidſte 

eller de to ſidſte Gjælleſpalter over Bryſtfinnerne. To Rygfinner 

ere tilſtede (den førfte mellem Bryſt- og Bugfinner) og en Gadborfinne. 

„) De nyere fvenffe Fauniſter ſynes imidlertid ikke at vedkjende fig 

dette Trivialnavn. 
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J Regelen en lille, trianguler Fordpbning ved Halefinnens Rod for— 

oven og forneden. Salefinnens nedre Lap ved et lille Indſnit afgrend— 

ſet fra den øvre. Skjællene meget ſmaa og Huden glat, Tarmeklap— 

pen rullet paalangs. 

Carch. glaucus Linn. Snuden lang og ſpids. Wæfe: 

borene omtrent midt imellem Snudeſpidſen og Munden, eller kun 

lidt nermere den førfte; deres ſtorſte Gjænnemſnit mindre end 

Gjeſpaltens. Tͤndernes Antal i Overkjœben 28 eller 30 i hver 

Tvœrrokke, i Underkjœben 29 eller 31; i begge Kjæber ere Tæœn— 

derne udadbejede (ſterkeſt dog i Overkjo ben), hos vopne Fiſke 

langs begge Rande fint ſaugtaggede; i Underkjæben ere Tænderne 

ſmalere end i Overkjaben, og i Midten findes en lige Tand 

uden Saugtagger, ſom ſavnes i Gverkjæben. Bryſtfinnerne 

ſtore, ſegldannede; deres Lengde omtrent tre Gange faa ſtor 

ſom Breden ved Roden. Forſte Rygfinne nærmere Bugfinnerne 

end Bryſtfinnerne. Gadborfinnen omtrent under anden Ryg— 

finne og omtrent af ſamme Sterrelſe ſom denne, med den 

bageſte Rand dybt indſkaaren, ligeſom hos Rygfinnerne. Sav: 

ven paa Ryg og Sider blaa, under Bugen hvid. Sterrelſen 

indtil fer Fod. 

Afbildningen hos Muͤller og Zenle ſynes, naar den ſammenlignes 

med den af Bonaparte meddelte, aldeles forfejlet, og er upaatvivleligt 

efter et udſtoppet Exemplar. 
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Alopias vulpes Gml. 

Det er blevet mig forſikkret af en Mand, ſom, idetmindſte efter fine 

Kundſfkaber, var iſtand til at meddele en paalidelig Efterretning herover, 

at denne, ved Halefinnens uſedvanlige Udvikling faa paafaldende, Haj 

for omtrent en Snes Aar ſiden ſkal være truffet paa Jydlands Veſtkyſt 

ved Agger. Skjondt Middelhavet viſtnok maa betragtes ſom dens rette Hjem, 

er den dog ogſaa vel bekjcendt paa den engelſke Kyſt, og der er ſaaledes 

intet Utroligt i, at denne ſtore og til Omſtrejfning, ſom det ſynes, til— 

bøjelige Fife, ogſaa maatte kunne have viſt fig hos os. Jeg meddeler 

derfor et Trœſnit af den (efter Varrell), ſamt Kjendemerkerne for 

Slægten. 

Alopias Raf. 

Snuden fort og kegledannet. Wſeborene ſmaa, med en kort 

Lap udgagende fra den forreſte Rand. Ingen Lebebruſk. Tænderne 

af ſamme Form i begge Kjeber: trekantede, flade, med ſkarpe Siderande 

uden Saugtagger; de midterſte ligerettede og ligebenede, de øvrige rettede 

noget ſkjevt udad; ingen Middeltand. Øjnene uden Blinkhud. Sprsj— 

tehullerne meget ſmaa. Sjelleſpalterne ſmaa, de ſidſte over Bryſt— 

finnerne. Forſte Rygfinne mellem Bryſtfinner og Bugfinner, anden 

ligeover Gadborfinnen og ligeſom den meget lille. En Grube ved 

Roden af Zalefinnen foroven; denne Finnes overſte Lap af over: 

dreven Lengde. Smaa, tretornede Skjall. Tarmeklappen ſkrue— 

dannet. 

Man fjænder af denne Slægt kun en Art, ſom ſkal kunne naa en 

Lengde af tolv Fod, og endog derover. 

SS — 
Danmarks Siſte. III. 
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Mustelus vulgaris Cuv. 

Endnu ftaa nogle Arter tilbage af Hajernes Familie, ſom jeg ikke 

troer ganſke at burde forbigaa med Taushed, fordi deres Forekommen i, 

nærliggende Have lader mig formode, at de ogfaa ville træffes paa vore 

Kyſter, naar en ſtadigere og mere udbredt Opmerkſomhed ſkjœnkes vore 

Vandes Frœmbringelſer. Forſt af disſe ſkal jeg nævne Slægten 

Mustelus Cuv. 

Øjnene med noget langſtrakt Sjeſpalte og en Blinkhinde, ſom 

mod Randen bliver lidt tykkere og uigjonnemſigtig. De ſmaa Sprsj— 

tehuller“) temmelig ner bag Øjnene og i Linie med disſe. Tænderne 

flade, uden Spidſer, dannende en Broleægning ligeſom hos Rokkerne. Mund— 

vigsbruſke ere tilſtede, ſamt dybe Mundvigsgruber. Neſeborenesfor— 

reſte Rand med en ſtor Hudlap, paa hvis ydre Side findes Nudiment af 

en anden Lap. Sidſte Gjællefpalte over Bryſtfinnerne. Forſte Ryg: 

finne omtrent midt imellem Bryſt- og Bugfinner. Gadborfinnen er 

meget mindre end anden Rygfinne, og ſtrakker fig lidt længere tilbage. 

Halen er heterocerk, men mangler tydelige Galegruber. Tarmeklap— 

pen ſkruedannet. 

*) Muͤller og Senle angive hos Familien Musteli ſtore Spreitehul— 

ler, hvilket ingenlunde pasſer paa de europeiſke Former, hos hvilke jeg 

har fundet Sprejtehullets ſterſte Gjænnemfnit at indeholdes fire til 

fem Gange i Sjeſpaltens Lengdegjcnnemſnit. Og hos en ny braſilianſk 

Art ere Sprojtehullerne endnu mindre. 

*) Naar Muͤller og Zenle blandt Familiens Kjcndetegn optage: 

„Halefinnen fort», finder jeg dette kun lidet pasſende. Halefinnen 

er længer end Hovedet, og udgjer mere end en Femtedel af Total— 

længden. Den er altſaa omtrent af ſedvanlig Længde. 
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Man har paa forftjællig Maade føgt at henføre de europæifte For— 

mer af denne Slagt til flere Urter: Risſo har ſaaledes antaget en 

Mustelus lævis, M. stellatus og M. punctulatus; Blainville en 

M. lævis og en M. hinnulus; Bonaparte en M. plebejus og M. 

equestris; Muͤller og Zenle forſt en M. vulgaris og en M. punctu— 

latus, ſenere (i Tillcget til Plagioſtomernes Beſkrivelſe) en M. vulgaris 

og M. lævis. Jeg mangler Materiale, ſaavel til overhovedet at have 

nøgen velbegrundet Mening om, hvad her er det Rette, ſom til at afgjore, 

hvilken Form der iſer eller ene forekommer paa de engelſke og belgiſke 

Kyſter, og altſaa ſnareſt maatte ventes hos os. Men, om der ogſaa 

ſrulde være tilſtrœkkelige Grunde til at antage flere end en europaiſk 

Art, bliver det dog højft rimeligt, at den Art, ſom maaſke lejlighedsvis 

kan blive truffen paa den danſke Veſtkyſt, vil være nermeſt berettiget 

til det ovenſtaaende cuvierſke Artsnavn ). 

) Med fædvanlig Rundhaandethed lade Joh. Muͤller og Senle denne 

Art udſtrœkke fig til Kap, Japon, Nyholland, kort ſagt, gjøre den 

til Kosmopolit, — OG. Fr. Millers Squalus Mustela (Prodr. n. 

317) er mig hidtil uforklarlig. Den betegnes ſom norſk ved et til— 

føjet norſk Trivialnavn (Glat-Zage), hyilket jeg ikke har kunnet 

opdage hos Pontoppidan, Strøm, v. Aphelen, Zammer eller 

nogenſomhelſt anden Forfatter; og tillige henviſes til en Tavle hos 

Pontoppidan, hvor den dog ikke findes afbildet. Rimeligvis herer 

denne Henvisning til det folgende Numer (Sg. glaueus), og maa 

blot tilſkrives en Forbytning, hvorpaa ikke faa Exempler træffes i 

bemeldte Skrift. 

59 * 
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Brugden (Selache maxima Gunner.). 

Denne, den ftørfte af alle Hajer, ſom i Masſe kan ſettes ved Siden 

af Hvalerne, og hvis Lever ene ſkal kunne fylde indtil 24 Tonder, er vel 

bekjendt paa de islandſke, norſke og engelſke Kyſter. Sterke nordveſtlige 

Storme maa uden Zvivl, om endog kun hoiſt fjældent, drive den ind 

paa den veſtjydſke Kyſt. Slægten kan betegnes paa folgende Maade: 

Selache Cuv. 

Snuden fort og ſtump. Tænderne meget ſmaa, talrige, krogdan— 

nede, uden Sidetorne eller Saugtagger. Øjnene uden Blinkhud. Sprøj: . 

tehullevne ſmaa. Gjællefpalrevne derimod ſerdeles ſtore, faa at de 

nœſten ſtrekke fig rundt om Halſen. To Rygfinner, af hvilfe den 

forſte er anbragt mellem Bryſt- og Bugfinner, og en Gadborfinne. 

Skjællene med ſmaa krogdannede Torne, der ere bøjede i forftjællig 

Retning, faa at Fiſken derved bliver ſkarp for Folelſen, fra hvilkenſom— 

helſt Side den ſtryges. 

Man kjender kun en Art. 
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Galeocerdo arcticus Fab 

Faber fræmftillede i fin Beſkrivelſe over Islands Fiffe (S. 17) 

en ved Island forekommende Hajart ſom ny for Syſtemet under Be— 

nævnelfen Galeus arcticus (Islœndernes Sämæ ri), og efter ham optog 

Wilsſon denne Art i fin Prodromus (S. 115) med Zilføjende, at den 

har hjemme in mari boreali extra oras Norvegiæ, dog uden nærmere 

at underſtette denne ſidſte Paaſtand. Derimod ſogte Reinhardt i fin - 

Recenſion over Fabers Bog (Maanedsſkr. f. Lit. 7de B. S. 212 flg.) 

at beviſe, at den faberſke Art falder ſammen med Lamna cornubica 

(vor ovenfor beſkrevne Sildehaj), og han gjentog ſenere denne Paa⸗ 

ſtand i Recenſionen over Wilsſons Prodromus (ſammeſteds, ode Bd 

S. 263). Det har imidlertid ved yderligere Underſogelſe viſt fig, at den 

islandſke Zaamær ikke blot udgjor en fra Lamna cornubica forſkjellig 

Art, men fælv beſidder Ejendommeligheder, der kunne begrunde en ny 

Slaegtsgruppe. Og jeg troer det derfor ikke overflødigt, her at meddele 

denne nordiſke Hajs Kjændemærker”). 

Maleocerdo Müll. & Henl. 

Ingen tydelige Mundvigsgruber og Lebebruſk. Tænderne 

ens i begge Kjcber, uſymmetriſke, flade, med ſkarpe Kanter og ſterkt 

mod Mundens Sider rettede Spidſer; de ere langs begge Sider ſaug— 

taggede, og have desuden paa den ydre Side et vinkeldannet Udſnit, 

hvor Taggerne antage en betydeligere Storrelſe; i hvær Kjcbe en upor— 

ret Middelrœkke, hvis Tandſpidſer ogſaa ere rettede mod den ene Side. 

„) Efter muͤller og Zenle. Sælv har jeg kun haft Lejlighed til at 

underſoge et Par, i det Kongl. naturh. Muſeum opbevarede, Under— 

fjæber af denne Fiſk (fra Island). 
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Øjnene have Blinkhud; deres Pupille er forneden vinkeldannet. Sprsj— 

tehullerne, ſom ere anbragte noget bag Øjnene, have meget ringe Stor— 

relſe. En eller flere af Gjelleſpalterne over Bryſtfinnerne. Ferſte 

Rygfinne mellem Bryſt- og Bugfinnerne, anden Rygfinne over Gad— 

borfinnen. En øvre og en nedre Halegrube ere tilſtede. Zalefinnen 

forneden med to Indſnit, det bageſte ved Enden af Hvirvelſtotten; dens 

øvre Flig lang og tilſpidſet. Tarmeklappen ſammenrullet efter Længden. 

G. areticus Fab. Snuden meget Fort, ſtump. Tænderne 

i hvær Kjæbe anbragte i 21 til 23 LængderæFfer; i hvær af 

disſe fire til fem Tender. Disſes indre Rand ſterkt konvep, 

med mange Saugtagger (over tredive), der mod Spidſen blive 

ſardeles fine. Det nedre Ben af den Vinkel, Tœndernes pdre 

Side, paa Grund af Udſnitet, danner, er tydeligt konvey, med 

en halv Snes ſtore Saugtagger, der dog aftage i Sterrelſe 

mod Roden; det øvre Ben er ſvagt konvex, eller næften lige, 

med færdeles fine Saugtagger. Sprsjtehullerne anbragte 

paalangs. Sidſte Sjelleſpalte den mindſte, anbragt over 

Bryſtfinnerne. Halefinnens øverfte Lap mere end to Gange 

faa lang ſom den nederſte. Farven gronligt blaagraa, neden— 

under hvid. Længden ti til tolv Fod. 
— 
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Squatina vulgaris Riss. 

Denne mærfelige Overgangsform mellem Zajer og Rokker er ret 

almindelig paa de ſydlige engelſke og paa de belgiſke Kyſter, og træffes 

ligeledes ved de hollandſke“), der kun ere faa Mile fjœrnede fra Dan— 

marks Vaſtkyſt. 

Squatina Dum. 

Formen flad og bred, gjorende Overgang til Rokkernes. Mun— 

den i Enden af Snuden, med ſpidſe, temmelig ſmaa, vidtadſkilte Tender, 

hvis Raekker i Midten danne en Aabning. To øvve og en nedre Mund— 

vigsbruſk af betydelig Storrelſe. Wæéfeborene anbragte. tæt over 

Munden, paa den forreſte Rand af den ſtore, i Midten noget indbøjede 

Overlebe, forſynede med Hudlapper paa hver Side. Øjnene paa 

RNygfladen, uden Blinkhinde, ſmaa, neſten midt imellem Naſeborene 

og Sprejtehullerne. Disſe ſidſte ſtorre end Øjnene, ſtillede paatvers, 

halvmaanedannede. De ſtore Bryſtfinner udbrede fig fræmefter, lægge 

ſig tet op mod det afrundede Hoveds bageſte Del, og omgive dette ligeſom 

en Krave; hvorved de tildels dekke eller ſkjule de ſtore, kun ved en tynd 

Hudvcg indbyrdes adſkilte Gjelleſpalter. De to Rygfinner ere begge 

anbragte paa den fladtrykkede, brede, med Hudkjele paa Siderne forſynede 

Sale. Bugfinnerne af betydelig Sterrelſe. Gadborfinne favnes. 

Af Salefinnens to Lapper, der ikke viſe noget Indſnit, er den nederſte 

lidt længer end den overſte. Seterocerci finder ikke Sted. Skjallene 

ſpredte, kegledannede, med tilbagebejet. Spidſe. Tarmeklappen ſkrue— 

dannet. 

Da man kun kjender en ſikker Art af denne Slægt (Sg. aculeata 

Dum. og Sq. fimbriata Müll. & Henl. forekomme mig endnu ikke til— 

+) Se Boursſe Wils: Observationes de Squatina lævi. 
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ftrætfeligt begrundede), ſynes det ikke nødvendigt, her at meddele noget 

Artsmerke. ; 

Endnu maa jeg med et Par Ord oplyfe O. Fr. Muͤllers Squalus 

Centrina (Prodr. n. 313), ſamt Synonymien hos Joh. Miller og 

Zenle til Centrina Salviani. — At O. Fr. Muͤller har optaget denne, 

for den nordiſke Fauna ganſke fremmede Fiſk, grunder fig kun derpaa, 

at Strom (Sondmers Beſkr. I, 296) om de norſke Fiſkeres Marmæle 

fræmfætter den Hypotheſe: at fer denne Fiſk ikke ganſke fabelagtig — — 

faa bliver den formodentlig ingen anden end den underlige Haafiſk Cen— 

trina. Hvorfra Muͤller har den ſom Norſk angivne Trivialbencevnelſe 

Purk⸗Zaae, har jeg ikke kunnet opdage. Naar han henviſer til Afbild— 

ningen i Pontoppidans Norges Nat. Hiſt. II S. 184, betegnet ſom 

Zaa⸗Rjœringen, med Tilfejende: nisi obstaret pinna ani; faa fejler 

han i dobbelt Henſeende. Forſt har den omtalte Figur ingen Gadbor— 

finne, og denne kan altſaa ikke være i Vejen for at henføre Figuren til 

Sq. Centrina, ſom den virkeligt fremſtiller. Dernæft har G. Fr. Muͤller 

ikke lagt Merke til, eller i al Fald ikke udhevet, at den omtalte Figur, 

ſom Pontoppidan upaatvivleligt har laant hos Jonſton (hvor en 

ganſke lignende findes), kun kan antages ved en eller anden tilfældig 

Vildfarelſe at være betegnet paa Tavlen med Navnet Zaa-Rjæring, 

men ingenlunde henhører til den Artikel i Texten, der fører dette Navn 

i Spidſen. — Joh. Muͤller og Zenle optage i Synonymien til Cen- 

trina Salviani, uden Tviol eller Spørgsmaal, foruden O. Fr. Muͤller 

og Pontoppidan, ogſaa Worm med Henſyn til den i hans Muſeum 

(S. 273) afhandlede Centrine. Angagende de to ferſte Forfattere er 

allerede tilſtrekkeligt viſt, at de betreffende dette Punkt ere Lygtemend 

iſtedetfor Vejviſere i den nordiſke Fauna; og at Worms Centrine er Gav-= 

muſen (Chimæra monstrosa), har jeg allerede ovenfor S. 785 anmorket. 

* 

Til lettere og hurtigere Adſkillelſe af de omtalte Hajer meddeles en 

tabellariſk Overſigt af deres meſt iøjnefaldende Skjaelnemerker; hvorved 

kan merkes, at de den danſke Fauna ſikkert tilhørende Arter ere anførte 

ſaavel med ſyſtematiſk Bencvnelſe ſom med Trivial-Navn, de uſikkre kun 

med forſte. 
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7 

1 

XXII. Mokkernes Familie : 

Rokkeſlegten (Raja Cuv.). 

Legemets Skive rhomboidalſkt. Snuden mere eller min— 

dre ftærft forlænget, tilſpidſet, kjoldannet „ udgjorende den ſtjeve 

Firkants forreſte Vinkel. Det ovre Ojelaag tilvoxet. Ojnene 

kun ved et ſmalt Skillerum afgreendſede fra de glatrandede 

Sprojtehuller. Neſeklapperne ſammenvoxede til en 

meget bred, indtil Munden nagende og med denne tildels forenet 

Lap, hvis bageſte Vinkler ere fryndſede. Neſeborenes ydre 
Rand udvidet til en Hudſom. Munden lidt fremadkrummet, 

uden Lebebruſk. Tænderne ſmaa, af noget aſpvaxlende 
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Form, men dannende en Brolægning. J Overfjæben et frærft 

udviklet, tolappet, fryndſet Kjebeſejl. Bryſtfinnerne i 

overordentlig Grad udviklede, fortil naaende mere eller mindre 

langt fræm mod Snudeſpidſen, bagtil ſtrekkende fig til Bugfin⸗ 

nerne, Disſe ſidſte allerofteſt ved et dybt Indſnit i den ba— 
geſte Rand delte i to Flige, en indre bredere men tyndere, og en 

ydre ſmalere men tykkere. De to ſmaa Ry gfinner ere anbragte 

mod Enden af den tynde, flade, paa hver Side i hele Længden 

med en Hudfjøl forſynede Hale. Naſſen altid er en meget lille, 

i Enden ſtundom afbrudt, og foroven noget ſteerkere end forneden 

udviklet Halefinne tilſtede. Iſtedetfor Sfjæl gjærne en mere 

eller mindre rigelig Tornevebning. — Disſe Fiſte ere de 

eneſte æglæggende i denne Familie. Hannerne have altid 

i Legetiden ſpidſe Tænder og Torne ner Bryſtfinnernes for— 

reſte Rand paa Rygfladen “). 

127de Art. Teerben (Raja radiata Don.). 

Kroppens Skive fortil dannende en ret eller 

endog lidt ſtump Vinkel, med Snudeſpidſen kun 
meget lidt fremſpringende foran Bryſtfinnerne, og 

ikke kjendeligt afſat fra disſe, der mod Siderne 

) Fra den cuvierſke Rokkeſlogt adſkille Joh. Muͤller og Zenle to 

Smaagrupper under Navnene Sympterygia og Uraptera; men disſe 

Slægter ere, ſaavidt jeg indſer, kun meget fvagt begrundede: den 

ſidſte blot ved Mangelen af Halefinnen; den ferſte ved en ſpagere 

Indbejning af Bugfinnernes bageſte Rand (ſaa at ikke to Lapper 

dannes), og ved Bryſtfinnernes Forlongelſe og ſkraa Sammenſtoden 

foran Snudeſpidſen, ſaa at denne ligeſom dannes af disſe. Da jeg 

troer, at maatte forkaſte Uraptera, og ſterkt tvivler om Berettigelſer 

af Sympterygia, og derfor ikke har taget Henſyn til disſe Some 

melſer i den ovenſtagende Slegtskarakter, afviger denne lidt fra den 

af Miller og Zenle meddelte, 

Artsmerke. 
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ere bredt afrundede. Snudens Længde til Mund- 

randen indeholdes meget mere end to Gange i Af— 

ſtanden fra Munden til Gadboret. Tænderne ſpidſe, 

omtrent ens hos begge Kjon. Det øverfte Ojelaag 

med ſvag og lidet tydelig Fremragning. Bugfladen 

ganſke glat, med Undtagelſe af en Rekke overmaade 

ſmaa Torne paa Snuden; Rygfladen med mangfol— 

dige ftørre og mindre Torne; en Rekke ſtore Torne 

langs Midten af Ryggen og Halen, beſtagende af 

omtrent femten Stykker. Tornenes Rod kegledan— 

net, med ſterkt fremtredende Lengdeſtriber, der 

lobe ſammen mod Spidſen, forneden derimod ud— 

ſkyde ſtjerne- eller ſtraaleagtigt. Rygfinnerne tet 

ſammenſtillede uden mellemſiddende Torne. Leng— 

den atten Tommer. 

Synonymi Pontoppidans Atl. I, 646: Raja clavata. 

Miller, Prodr. n. 309: R. clavata (tildels). 

O. Fabricius, Fn. grönl. n. 87: R. fullonica. 

Olavius, Beſkr. over Skagen S. 163: R. fullonica. 

Faber, Tidsſkr. f. Naturv. V, 246: R. fullonica. 

— Naturg. d. Fiſche Islands S. 38: R. fullonica. 

Wilsſon, Prodr. S. 119: R. clavata. 

Afbildninger Olafſens og povelſens Rejſe tab. 49 og 50 (hejſt maadelig). 

Skandinav. Fiſkar tab. 43 (en meget ſmuk Afbildning). Det 

ovenſtagende Træfnit er laant hos Narrell. 

e Pontoppidan er den førfte af vore Forfattere, hos hvem jeg med 

Synonymien. Sikkerhed mener at kunne ſpore nærværende Art. Han føjer næmlig til 

fin Raja clavåta følgende Anmerkning: „den hos os almindelige, og fom 

til Fattige ſelges ved Stranden, har paa Ryggen og Halen i en lige 

Linie 15 ſtore Torne, hvorved den afviger fra Artedi og Willoughbøi 

Beſkrivelſer, efter hvilke den frulde have tredive faadanne i en lige Linie 

ſiddende Torne.» De femten ſtore Torne betegne tilftrætfeligt Tærben. 

É Hvad den danſke Fauna angaar, hører Muͤllers R. clavata ligele- 

des herhid, da han, ſom ſedvanligt, kun har udſkrevet Pontoppidan; med 

Henſyn til den norſke Fauna betegner hans R. elavata maaſfke tildels 
den rette linneiſke Art, men indbefatter ogſaa Glatrokken (R. Batis); 

å 
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de islandſte Trivialnaone hos ham tilhøre derimod atter Torben. — At 

Olavius's R. fullonica betegner Tœrben, ſkjennes (uagtet han ikke 

anforer videre om den, end at det er „en liden Rokkeart, ſom er nokſom 

befjændt”) deraf, at han foruden den endnu har en R. clavata; og ved 

at underſoge, hvad der i ſamme Forfatters islandſke Rejſe (S. 80) for— 

ſtaaes ved R. fullonica, bliver dette Synonym fat udenfor al Tvivl. — 

Naar Fries (Vet. Acad. Handl. f. 1838 S. 147) fremſœtter den Paa— 

ſtand, at Faber i fin Beſkrivelſe af Torben i Islands Fiſke, har fam; 

menblandet denne Art med den unge Raja clavata, da finder jeg, ved en 

nøjagtig Prevelſe af Fabers Beftrivelfe, i denne ingen tilſtrokkelige Be— 

viſer for Fries's Mening, men derimod vel adſkillige Fejl og Skades— 

losheder ), hvilket ogſaa gjælder om Fabers Synonymi., Fries har i 

det anførte Skrift meget tilfredsſtillende udredet de nordiſke Rokkers Sy— 

nonymi, ikke blot hvad den ſpenſke, men tildels ogſaa hvad den fremmede 

Literatur betreffer; og til ham henviſer jeg derfor med Henſyn til 

denne ſidſte. 

Denne Art er ved den nordſjellandſke Kyſt ligeſom paa 

Jydlands Oſtkyſt velbekjcendt under Navnet Terbe eller Ter— 

bing; hvorhos dog maa mærfes, at Fiſkerne ſtundom tillægge 

Ungerne af Somrokken det ſamme Navn !). En Gang har jeg 

hort den betegnes med Navnet Rytter (af en Fiſker fra Strandby 
ved Frederikshavn), men jeg kan ikke beſtemme Gyldigheden eller 

Udſtreekningen af dette Navn. Om den paa Iydlands Bæftfyft 

befinder egne Benævnelfer, har jeg ikke kunnet erfare, da jeg 

aldrig har ſet den blive fanget der. 

Benævnelſer. 

Skivens Form og iſer den ejendommelige Befkaffenhed af Beſkrivelſe. 

Tornene ere tilſtroekkelige til med Lethed at adſkille Tærben fra 

alle andre nordiſke Rokkearter. 

+) Som Exempel kan anføres hans Angivelſe af Halens Længde (i Diag— 

noſen) til en halv Gang ſterre end Kroppens Længde, medens han i 

Tidsſkrift f. Naturv. rigtigt anſetter Halen af lige Længde * 

Kroppen. 

) Naar jeg har gjort dem opmerkſomme derpaa, have de tilſtaget, at 

disſe ſidſte ikke vare „de rette Tærber”, 
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Farven er paa Roygfladen brunagtig i forſkjellige Afſkyg⸗ 

ninger, og lyſere mod Randene; paa Bugen hvid, tildels med et 

lyſerodt Skier. Hyppigt iagttages dog paa Bugfladen forte 

Platter i forffjælligt Antal og Udftræfning, iſer paa Halens 

Underflade; og ſaavel mellem ſom iſer bag Gjalleaabningerne til- 

træffe adſtillige ſortfarvede Slimkanaler fig Opmeerkſomhed; hos 

de vorne Hanner udbreder Generationsvedheengenes brune Farve fig 

i en ringe Üdſtrekning paa Underfladen. Hvad Rygfladen angaar, da 

ere Rygfinnerne ikke fjældent forſynede med et Par ſortagtige Baand 

eller ſtore Platter, og ſtundom kan ffjælnes tre forte Tvoerbaand 

paa Halen foͤran Rygfinnerne. Skiven viſer ſtundom nogle ſmaa, 

hvidgule, rundagtige Ojenpletter, ſjceldnere en Marmorering af 

uregelmesſige forte Pletter. Allerſjceldneſt er maaſke Forenin⸗ 

gen af fort Marmorering med hvide Smaapletter hos ſamme 

Individ; dog har jeg ogſaa iagttaget dette. Øjets Pupille mor— 

keblaa; Hornhuden foroven graabrun, forneden hvid. 

ÜUdmaalinger. 

Totallongde: ATT B I CD GSPE) 

ſtorſte Brede (tvœrsover Ryggens anden ſtore Pig): A 11¼ /; 

B 10%“; C 8/8; 5 

Snudens Brede ved Bryſtfinnernes Begyndelſe: A 17773; B16Y2" ; 

Gar”; 

Halens Brede ved Roden: A 20"; B 17"; 

Halens Brede mellem Rygfinnerne: A 3% B 38/3 

ſtorſte Tykkelſe (ved Ryggens anden ſtore Pig): A 13% 3 B 12%; 

Halens Tykkelſe ved Roden: A 9“: B 83 

Halens Tykkelſe mellem Rygfinnerne: A 2/7; B 1/3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til ſidſte Gjælleaabnings bageſte Rand: 

A 5%3 B 4/12“ 3 0 437 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Mundens forreſte Rand: A 2½½3 

F 
den lukkede Munds Brede: A 22“; B 20½““'; C 13%; 

A en Han, B en Hun, begge fangede i Oreſundet ved Hven. 
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det opſpilede Gabs Lengdegjennemſnit: A 20“; B 18%; 

det opſpilede Gabs Brede: A 20“ 3 B 16½“/; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Neſeborenes forreſte Rand: 4A 21½“; 

B i 

Længden af Neſeborenes Spalte: A 10“; B 10% ; C 8"; 

Naeſeborenes indbyrdes Afſtand fortil: A 18/7; B 16 %% 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjets forreſte Rand: A pe 

5 23 0 20% 3 

Ojets e ee Sen s, e e 

Øjets Bredediameter: A 6“; B 67; € 57; 

Pandens Brede mellem Sinene: A 11“; B 9 “/; C73 

Afſtand fra Øjets yderſte Rand til Bryſtfinnens Yderrand ligeudfor: 
A 25%; B 2% * 

Sproftehullernes ſtorſte Gjennemſnit (Lengde): A 7 %%. B 7¼ ; 

8 

Spreitehullernes mindſte Gjennemſnit (Brede): A 3/3"; B 3½ %; 

Ge 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Gjeelleaabning: A 4%; 

B 3/27; G 33%; . 

Giclleaabningernes indbyrdes Afſtand: A 4“; B 3% C2 ½½; 

forſte Gjelleſpaltes Brede: A 3½ ““! ; B 32773 

anden Gjelleſpaltes Brede: A 4½ “/ ] B 3½½%; 

tredie Gjelleſpaltes Brede: A 4 me 5 

fjærde Gjelleſpaltes Brede: A 4“; 53% “/; 

femte Gjelleſpaltes Brede: A 3“ B 2/8“; 

Afſtand mellem forſte Gjelleſpalte paa højre og paa venſtre Side: 

A2 ½¼⁰“%; B 2¼6“; C 25%; 

Afſtand mellem ſidſte Gjelleſpalte paa højre og paa venſtre Side: 

l ee eee e ee, 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborſpalten: A 8½“; B 8”; 

C 6”; 

Gadborſpaltens Længde: A ½ “/; B 6273 C 3%; 

Bag lemmernes Længde (regnet fra Bekkenet): A 28“; B 24"; 

Længden af de udſpendte Bugfinners ydre Rand: A 4“; B 3¼ /; 

Længden af Bugfinnernes indre frie Rand: A 1“; B 10%; 1 

"Længden af Hannens Forplantningsvedheng: A 4½ “%; 
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Halens Længde (regnet fra Gadborſpaltens bageſte Rand): A 8¼/ö “; 

B 8 /“; C 5%“; 

forſte Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 9“; B 1”; 

førfte Rygfinnes Højde: A 6“; B 6%3'""5 

Afſtanden mellem forſte og anden Rygfinne: 0; 

anden Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 9½ “; B 11%; 

anden Rygfinnes Højde: A 5½““; B 6%; 

Afſtand fra anden Rygfinnes bageſte Rand til Haleſpidſen: A 6“; 

B 745 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bryſtfinnernes Begyndelſe: A 9/¼%; 

B 9 

Bryſtfinnernes Lengdeſtrekning (ved Roden): A 8 /“; B 7½ ,; 

Bryſtfinnernes ſtorſte Brede omtrent: 4A 4½“; B 4%; 

Halefinnens Længde: A 7“; B 8%; 

Halefinnens Højde: A 2 ¼““; B 17377, 

Det, ſom udmerker Skiven hos nærværende Art, er Stor⸗ 

relſen af dens forreſte Vinkel, ſom idetmindſte er lig med en Ret, 

ſamt denne Vinkels ſtumpt afrundede Toppunkt. De ligeledes 5 

bredt afrundede Sidevinkler, ſom Bryſtfinnerne danne, tjæne fræm- 

deles til at adſtille denne Art fra den folgende, den eneſte blandt 

vore nordiſke Arter, ſom den kunde forvexles med. Skivens 

Længde, regnet til Bugfinnernes bageſte Rand, er omtrent lige 

fan ſtor ſom Breden, eller ſtaar dog kun meget ubetydeligt til— 

bage for denne (næppe med en Femogtyvendedel). Snudens 

Længde, regnet enten til Mundſpaltens eller til Øjets forreſte 

Rand (disſe Maal ere naſten af lige Storrelſe) indeholdes om— 

trent otte Gange i Totallcgengden. J Afſtanden mellem Mun⸗ 

dens bageſte Rand og Gadborets forreſte Rand indeholdes Snu— 

dens Længde næften tre Gange. Snuden rager kun overmaade 

fint frem foran Bryſtfinnernes forreſte Spidſer, og den Fræm- 
ragning, ſom dannes, er af meget ſtorre Brede end Længde med 

et noget halvmaaneagtigt Omrids. Midt paa Snudens Under⸗ 

flade iagttages en Lengdefure, ſom ſtrakker fig fra Snudeſpidſen 
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til Næfeborenes Linie"). Ovenpaa er Snuden lidt fordybet, og 

Fordybningen tiltager mod Øjnene, og bliver tillige bredere. Næs 

feburene, der ere lidt mere end dobbelt fan langt fra Snude— 

ſpidſen fom fra Munden, men hvis indbyrdes Afſtand paa det 

Nærmefte ſtemmer med Afſtanden fra Snudeſpidſen, viſe fig ſom 
ſmaa, temmelig kredsrunde Aabninger “*). Huden er paa deres 

ydre Side ſaa ſteerkt udviklet, at den ikke Danner en ſimpel Som 

men en temmelig ſtor, lidt tilſpidſet Lap; Hudſommen langs 

Neſeborenes forreſte Rand viſer en rudimentcer Lap. Det ſtore, af 

de ſammenvoxede Neſeklapper dannede Hudforheng er næften 

tre Gange ſaa bredt ſom langt, fortil ſmalere, bagtil noget udvidet, 

med den bageſte Rand halvmaaneagtigt indbojet paa Midten i 

hele den Stræfning, hvori det er faſtvoxet til Mundranden. An— 

talet af Fryndſerne eller Hudſpidſerne paa de frie Sidelapper 

er omtrent et Duſin for hvær. Breden af Mundſpalten, 

naar Munden er lukket, indeholdes neſten fire, eller dog meget 

mere end tre Gange i Skivens Brede paa det Sted, hvor den 

findes anbragt; eller med andre Ord, Mundſpaltens Brede er 

ringere end Afſtanden fra Mundens ydre Rand til Skivens Nder— 

rand. Naar Gabet opſpiles, indeholdes dets Lengdegjennem— 

ſnit ti til elleve Gange i Totallængden, og er ligt med, eller kun 

fint ſtorre end Bredegjcennemſnitet; Formen nærmer fig til det 

Firkantede, dog med nogen Uregelmeesſighed, idet Breden fortil 

er ſtorre end bag, og den forreſte Rand pan Midten halvmaaneag— 

tigt freembojet. Tænderne ere, ſom hos Rokkerne i Alminde— 

lighed, ſtillede tet ved Siden af hværandre og med megen Regel— 

mesſighed; da Roden er udvidet eller noget pladedannet, opſtaar 

derved den Anordning, man plejer at falde en Brolegning. 

Zænderne danne Lengdercekker, men ere ſaaledes ordnede, at en 

+) Det vil ſige, til den nager en Tvarlinie, draget mellem Naſeborene 

fortil. ; 

5) Her tales næmlig kun om deres tilſyneladende Sterrelſe. 

Danmarks Siffe, III. 60 
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Længderætfes Tænder fvare mod Tandmellemrummene i den ner— 

meſte Ræffe paa højre og venſtre Side, hvorved Sfraaræffer 

fremkomme, eller den Anordningsmaade, man benævner Kvinkunx, 

idet man ſammenligner den med et romerſt Femtal. Saameget 

om Tænderne i Almindelighed. Hvad nu nærværende Art ner— 

mere angaar, fan viſer Forholdet fig her mere ſimpelt end hos 

mange andre Rokker, idet Tandformen ſtadigt er omtrent den 

ſamme, uden Henſyn til Kjon og Alder. Roddelen nærmer fig 

til det Kredsdannede, eller fremſtiller maaſke rettere en ſkraat— 

ſtillet Firkant med ftærft afrundede Vinkler; fra Roddelens ba— 

geſte Ende udſendes i ſkraa Retning (opad og bag) en temmelig 

lang, ſpids, noget fladtryͤkket, men dog paa begge Flader med 

Spor til Kjol forfynet Torn. Tænderne ere ſmaa, dog ſtorſt 

midt i Munden”), hvorimod de meget betydeligt aftage mod Si— 

derne: hos et voxent Individ udgjør Gjænnemfnitet af de ſtorſte 

Tenders Roddel omtrent 7 Linie, de mindſtes Derimod kun en 

Fjcerdedel eller en Femtedel Linie. Jeg har talt 54 Lengderck— 

ker af Tænder i hvær Kjebe (regner man efter Sfraaræffer, er— 

holder man kun omtrent Halvdelen af dette Tal“); i hver 

Rakke findes midt i Munden i Overkjeben hojſt fys Tender, i 

Underkjcben otte; mod Siderne ſynker Tallet efterhaanden ned, 

fan at alleryderſt kun tælles tre Tænder i en Rakke. Bagved 

Zænderne i Overkjeben fraemtreder et ſteerkt udviklet Kjebe— 

ſejl, hvis bageſte Rand danner to afrundede Lapper, der paa 

Midten ere adſkilte ved et bredt, men temmelig fladt Udfnit, og 

ſom mod Siderne langtfra ikke naa hen til Mundvigene. Disſe 

Lappers underſte Flade og bageſte Rand er forſynet med en 

Mængde ſmaa Papiller eller Fryndſer, hvorimod den overſte Flade 

(den mod Mundhvalvingens Loft rettede) er glat. Ogſaa Underkje— 

*) Og tillige bageſt; de forreſte Tender ere næmlig mindre end de ba— 
geſte i ſamme Rakke. 

) Jeg fatter ikke, paa hvad Maade Fries har talt Tandrakkerne, da 

han angiver dem til 36. Vet. Acad. Handlg. f. 1838, S. 149. 
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ben har et tydeligt og beſtemt Hudſejl, ſkjondt det i Udvikling 

ſtaar ſerdeles meget tilbage for Overkjebens. Mundhvalvingen viſer 

et Antal ſmaa Papiller eller Vorter. Tungen meget kort, bred, 

afſtumpet, glat, af hvid Farve ligeſom Mundhulen, kun meget utydeligt 

betegnet eller afſondret fra Underkjeben. Øjnene have en aflang 

eller noget elliptiff Form; Længdegjænnemfnitet er omtrent en 

Fjcerdedel ſtorre end Bredegjennemſnitet. De er anbragte ſaa— 

ledes, at deres Lengdegjcennemſnit indeholdes omtrent tre Gange 

i Snudens Længde til deres forreſte Rand, ſamt er noget mindre 

end Pandens Brede imellem dem. Det øvre, tilvoxede Oje— 

laag, ſom bedæffer den ſtorſte Del af Ojehulen, har fin nederſte 

eller yderſte Rand paa Midten ſvagt udbojet, hvorved en næppe 

meerkelig, lidt halvmaanedannet Froemragning opſtaar. Det nedre, 

frie Ojelaag kan ſkjule den Del af Øjet, ſom ikke bedakkes af 

det øvre. Pupillen er lille, af temmelig kredsrund Form. 

Nær bagved Øjnene, og tildels uden for disſe, viſe Sprojte— 

hullerne fig ſom et Par naſten liniedannede eller ensbrede, 

ſtraatſtillede Spalter, der have den ydre Ende rettet noget 

frœmad, den indre noget tilbage, og ſom befinde en ret betydelig 

Storrelſe, idet deres Lengde kun ſtaar lidt tilbage for Ojets 

Lengdegjcennemſnit. Langs den indre Flade af Sprojtehullets 

forreſte Dæg er en lille, af omtrent et Duſin Smaablade bes 

ſtagende Bigjẽelle anbragt. Gjelleſpalterne, ſom ere ſtillede 

paatvers i to ſkraa, bagtil ſteerkt konvergerende Rakker paa Ski⸗ 

vens Underflade, noget bag Munden, have kun en ringe Stor— 

relſe, idet deres Længde eller ſtorſte Gjennemſnit er kjendeligt 

mindre end Sprojtehullernes Gjænnemfnit, og indeholdes mere end 

to Gange i Øjets Længde. Indbyrdes viſe Gjalleſpalterne kun 

linen Forſtjcel i Storrelſe, ſtjondt dog den forſte og den ſidſte 

paa hvær Side er noget mindre end de mellemliggende, Den 

indbyrdes Afſtand mellem forſte Par Gjealleſpalter (eller Afſtan⸗ 

den mellem forſte Gjalleſpalte pan højre og venſtre Side) er 

neſten dobbelt fan ſtor ſom Mundſpaltens Brede og lidt ſtorre 

60" 
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end Afſtanden fra Snudeſpidſen til Mundens bageſte Rand; 

hvorimod den indbyrdes Afſtand af det femte Par Gjelleſpalter kun 

omtrent er lig med Afſtanden fra Snudeſpidſen til Mundens forreſte 

Rand. Mellemrummene mellem de fem Gjalleſpalter paa ſamme 

Side ere omtrent lige ſtore, eller i al Fald dog kun ubetydeligt 

forſtjcellige. Den bageſte Gjelleſpalte ſtoder tæt op til Skulder— 

bæltet, Hovedets Længde, regnet til dette Baltes forreſte Rand, 

udgjør lidt mere end en Fjeerdedel af Fiſtens Totallængde, og 

Mellemrummet mellem forreſte og bageſte Gjelleſpalte indeholdes 

fint mere end tre Gange i Hovedets Længde, ſamt er noget 

kortere end Mundſpaltens Brede. 

Uagtet Bryſtfinnerne i alt Vaſentligt viſe ſamme For— 

hold ſom hos Rokkerne i Almindelighed, fan fræmbyde de imidlertid 

et Par Ejendommeligheder, der, hvorvel af ringe Betydning, dog ere 

tjenlige til at afgive Skjcelnemeerker for Arten. Den ene er, at 

deres forreſte Spidſe nager længere fræm i Linie med Snudeſpidſen end 

hos nogen anden af vore Rokkearter; den anden, at deres ydre 

Vinkel er ſtumpt afrundet, hvorved Tærben adſtiller fig fra næfte 

Art. Bryſtfinnernes Længde fra den forreſte Spids til den ba— 

geſte Rand er ſtorre end Afſtanden fra Snudeſpidſen til Gadboret, 

og pan det Nermeſte lig med den halve Totallængde. Deres 

ſtorſte Brede, ſom kun nøje kan iagttages paa Skeletet, og ſom fal— 

der pan det Sted, hvor de ſtode op mod Skulderbeltet, overgaar 

Halvdelen af deres egen Længde, og er ikke betydeligt ringere end 

Halvdelen af Fiſtens ſtorſte Brede. Deres bageſte Vinkel er 

bredt afrundet ligeſom den ydre; deres indre Linie, ſom ſtoder 

op mod Kroppen, danner to halvmaaneagtige Üdbojninger, af 

hvilke den forreſte ſtrakker fig fra Snuden til Skulderbeltet, den 

bageſte fra Skulderbeltet til Bekkenet. Bugfinnerne, ſom 

udgjore Skivens bageſte Vinkel, og, ligeſom hos Hajerne, om— 

give Gadboret og med den indre Rand ſtode op mod hinanden, 

have en temmelig betydelig Storrelſe, hvorvel de ſtaa ſerdeles 

meget tilbage for Bryſtfinnerne. De viſe forreſten nogen Forſtjel 
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efter Kjonnet: hos Hunnerne ere de noget bredere, kortere (deres 

Længde fra Bæffenets bageſte Rand udgjor kun en Trediedel af Has 

lens Længde, denne regnet fra Gadborets bageſte Rand), bagtil mere 

ſtumpt afrundede, den forreſte Lap kortere og bredere. Hos Han— 

nerne udgjor deres Længde mere end en Trediedel af Halens 

Lengde; den forreſte Flig er mere langſtrakt og ſmal, den bageſte 

tilſpidſet, og hele Formen bliver desuden, paa Grund af de overs 

maade ſtore, ydre Forplantningsvedheng, noget forandret. 

Disſe ſidſte have næmlig omtrent Halens halve Længde eller en 

Fjeerdedel af Totallcengden, ere fladtrykkede og i Enden udvidede 

til en Oval, hvis ſtorſte Brede udgjor en Fjerdedel af Vedheen⸗ 

gets Længde. Gadboret, ſom aabner fig nær bag Bakkenet, 

er ſtort, og Danner en ftærft fremragende Lengdeſpalte; tet bag 

ved Gadboret viſer fig pan hver Side en ſtor og tydelig, ſkraat— 

ſtillet Abdominalaabning. Halen, hvis Længde fra Gad— 

borets bageſte Rand kun udgjor lidt mere end Halvdelen af To— 

talleengden, er ved Roden temmelig bred (dens ſtorſte Brede in— 

deholdes fer til fyv Gange i dens Længde), men tilſpidſes gras 

devis, og ender næften ſylagtig. Den viſer fig fremdeles kjende— 

ligt fladtrykket til en ganſke lille Streekning fra Spidſen, fan at 

Hojden indeholdes et Par Gange i Breden. Langs dens Under— 

flade udvides Siderandene til at danne en Hudſom, der i Be— 

gyndelſen er neſten umeerkelig, men efterhaanden tiltager, fan at 

den mod Haleſpidſen bliver næften finneagtig. De to Rygfin— 

ner, ſom ere anbragte ovenpaa Halen, allerbageſt mod dennes 

Spidſe, og tæt op e til hinanden, fan at den forſtes bageſte Rand uden 

noget Mellemrum lægger fig op til den andens forreſte Rand, ere 

forholdsvis meget ſmaa, indbyrdes omtrent lige ſtore, ligeſom ogſaa 

paa det Nermeſte af ſamme Form: de kunne ſiges at fremſtille hvær 

en Triangel, hvis bageſte Grundvinkel er ret, og hvis Topvinkel er — 

afſtumpet. Den Üdſtraekning, de to Trianglers Baſis tilſammen indta— 

ger, udgjor kun omtrent en Femtedel af Halens Længde; Trianglernes 

Højde ſtaar fjændeligt tilbage for Længden. Den rudimenteere, noget 
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ægdannede Halefinne tager fin Begyndelſe umiddelbart bag 

anden Rygfinne, eller fmælter for en Del ſammen med dennes 

bageſte Rand; dens ſtorſte Lengde indeholdes omtrent to Gange 

i Længdeftræfningen af en af Rygfinnerne. Jeg kommer nu til 

de ydre Bekledninger, og hvad dermed ſtaar i Forbindelſe. Fiſtens 

Underflade viſer en Mængde meget ſmaa Üdforingsaabninger for 

Slimkirtler, hvis Gange for en Del ere morktfarvede, og viſe fig 

gjennem Huden. Denne er aldeles glat og ubevæbnet, naar 

undtages en Linie af overordentligt fmaa Torne, ſom iagttages langs 

med Snudens Kjol, begyndende lidt bag Snudeſpidſen og forfvindende 

igjæn allerede inden den halve Vej mod Naſeborene er tilbagelagt; 

altſaa kun i en meget fort Stræfning ). Disſe Torne, ſom kun meget 

ſjeldent ſavnes, kunne ikke ſes med det blotte Oje, men derimod 

ret vel føles med Fingrene. Ved Underſogelſen med Lupen erfares, 

at de kun danne en enkelt Linie, ffjøndt med lidt Uregelmasſighed, 

og at deres Antal fun beløber fig til fer eller ſyv Stykker. — Ryg⸗ 

fladen viſer derimod et meget forffjælligt Forhold, idet den er 

væbnet med et meget ſtort Antal ſtjcernedannede Torne af en 

meget afvigende Storrelſe (fra ſaadanne, der nappe kunne ſes 

med det blotte Oje, til ſaadanne, der have flere Liniers Gjen— 

nemſnit). Tornene kunne ſiges at have Kegleform, dog uregel— 

masſigt, idet Spidſen er afſat fra Foden, eller pludſeligt bliver 

tyndere, og tillige er krummet tilbage. Foddelen er bedæffet med 

et Antal ophojede Striber, der konvergere opad mod Spidſen, 

men derimod divergere nedefter, hvor de udbrede ſig ſtraaleagtigt 

i forſtjcllig Længde, Roddelens Omrids er ſom ofteſt ovalt 

med ſtorre Lengde- end Bredegjcennemſnit. Hvad Fordelingen 
af Tornene angaar, da kan merkes, at Snudens Kam fortil har 

) Dog har jeg ogſaa hos nogle Individer fundet meget ſmaa Torne 
paa Halens Underflade mod Roden, dannende to Striber (en langs 

hvær Side) i en Strakning af omtrent en Fierdedel af Halens 

£ængde, 
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en efter Længden ſtillet Gruppe af tætfluttende Torne af Middel 

ſtorrelſe. Foran hvært Oje iagttages en eller to ſtore Torne (ftillede paa— 

tværs), bag hvært Oje ligeledes et Par Stykker (ſtillede paalangs, dog 

lidt ftraat). Langs Ryggens Middellinie fræmtræder lidt bag Øjnene 

en Rakke, i Regelen dannet af femten ſtore Torne (men afverxlende 

fra tolv til atten), hvilken ſtrkker fig ud pan Halen indtil Rygfin— 

nerne. Langs hver Side af denne Middelrakke ſtreekker fig (dog 

begyndende lidt længere tilbage og ophorende lidt for) en Ræffe, 

beſtaaende af meget mindre men derimod langt talrigere Torne. 

Hvær Ende af Sfulderbæltet vifer gjærne to ſtore Torne. Bryſt⸗ 

finnernes forreſte Halvdel er temmelig tæt bekleedt med Torne, 

der for en Del have en ret betydelig Storrelſe. De Steder, 

ſom tildels ere ganſte nøgne, tildels kun have en ſpag Torneveb— 

ning, ere Bugfinnerne, Bryſtfinnernes bageſte Del, Mellemrum— 

met mellem Ojnenes ydre Rand, Bryſtfinnernes indre og Skul— 

derbeltet, og Mellemrummene mellem Halens ſtore Torne. Ryg— 

finnerne ere for ſtorſte Delen tæt bekledte med meget ſmaa 

Torne, dog ſaaledes, at ved Roden et Rum af triangulcer Form 

(Toppunktet rettet fremefter) viſer ſig aldeles nogent og glat. 

Ganſte forffjællige fra de hidtil omtalte Torne ere de, der frem— 

træde pan Hannernes Bryſtfinner ſom Kjeendetegn paa Mandbar— 

heden. Disſe ere anbragte i et Par ſmaa Lengderakker (eller 

parallelt med Fiſkens Axe), der begynde omtrent i Midten af 

Bryſtfinnens Længde, ligefor dens ydre afrundede Vinkel, dog 

fjærnede en ikke ubetydelig Stræfning fra Randen. J den inderſte 

af Rekkerne har jeg talt ti til tolv, horizontalt nedliggende, ind— 

adrettede Torne, i den pderſte Ræffe kun fem eller fer, hvilke ere 

anbragte i Mellemrummene mellem den indre Reekkes Torne. Af 

Form ere de meget tynde og ſpidſe, eller naaledannede, lidt krum— 

mede, med en langſtrakt og ſmal, for en ſtor Del under Huden 

ſtjult Rod. 

Bughulen, hvis indre Üdkledning er hvidagtig, har et 

temmelig kredsrundt Omrids med naſten ligeſtor Længde og 

Indre 
Bygning. 
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Brede, udgjørende henimod en Fjerdedel eller dog mere end en 

Femtedel af Totallængden. Højden bliver derimod, paa Grund 

af Fiſtens fladtrykte Form, ringe. Leveren, af en lys gulbrun 

Farve og af betydelig Storrelſe (faa at den indtager næften hele 

Bughulens Lengde og Brede, og, naar Bughulen aabnes, neſten 

ſtjuler alle andre Indvolde), har konkav Rygflade, konvex Bug— 

flade, og viſer ſig delt i tre Hovedlapper. Den midterſte af disſe 

er den bredeſte men tillige den korteſte (halvanden Tommer bred, 

2 Tomme lang „ ſterkt fladtrykket, næften bladagtig, lige bred i hele 

Længden, bagtil ſtumpt afrundet. Den hojre Lap er den lengſte 

(3 Tommer lang), tillige meget tykkere end mellemſte, men 

ſmalere, bagtil gradevis aftagende eller noget tilſpidſet. Endnu 

mere tilſpidſet er den venſtre Lap, hvis Længde omtrent beløber 

tre Tommer. Hvor den højre og mellemſte Lap ſtode ſammen, 

viſer fig et Par meget ſmaa Bilapper; og hev findes tillige an— 

bragt den forholdsvis meget lille Galdeblere, hvis Indhold 

har en rodgul Farve. Længden af den udſtrakte Tarmekanal 

udgjor omtrent ni Tommer eller lidet mere, og overtraeffer altſaa, 

ſtjondt ubetydeligt, Totalleengdens Halvdel og Bughulens dobbelte 

Længde. Ved fine Bojninger deler den fig ligeſom i tre Partier, 

idet den forſt retter fig bagud langs med Rygraden (i omtrent 

tre Tommers Længde), derneeſt krummer fig frem til Bughulens 

forreſte Ende (i en Stræfning af omtrent to Tommer eller lidt 

mere), og derpaa atter vender ſig tilbage, for i lige Retning at 

naa Gadboret. Skjondt Spiſeroret har omtrent lige Vidde 

med Mavens forſte Del, og ikke adſtilles fra denne ved nogen 

ydre Indſnoring, faa ffjælnes det dog tydeligt nok ved en mor— 
kere, rødbrun Farve (iſtedetfor at Maven er hvidagtig), ſamt ved 

en tydeligere Muſkulatur. Længden omtrent 1 Tomme, Gjen⸗ 
nemſnit / Tomme, Det har indvendigt en ſtor Mængde. fine 

Lengdefolder (40 eller endog flere), og afgrendſes fra Mavefæf- 

) Hos et Exemplar af 17½ Tommers Længde, hvilket ogſaa de følgende 
Angivelſer gjelde. 
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ken ved en Ringſvulſt. Maven voxer forſt ſvagt og gradevis i 

Gjeennemſnit, indtil den nager hen mod Bughulens bageſte Ende, 

og bøjer fig til Hojre; her aftager den igjæn, og dette er endnu i 

meget ſteerkere Grad Tilfældet med dens fræmadrettede Del, der 

har Tarmeform iſtedetfor Scekform. Længden af den forſte af disſe Dele 

omtrent halvanden Tomme, af anden / "Tomme, af tredie 1½ 

Tomme. J Maveſakken findes ingen Lengdefolder, men kun 

nogle uregelmeesſige Rynker; i Tverdelen iagttages en eller to 

ſtorre Loengdefolder foruden endel meget fine; endelig i den tar— 

medannede Del ſes fer eller ſyv ſtore Leengdefolder. Ved en 

Ringklap adſtilles denne ſidſte Del fra Tarmen. J Mavens 

Bugtning optages den forholdsvis meget ſtore (to og tyve Linier 

lange og tretten Linier brede), rodbrune, ſteerkt fladtrykkede eller 

pladedannede, ovale Milt; den viſer nogle Spor til Indfnit eller 

til Deling i Smaalapper. Hvor Tarmen begynder, viſer ſig imellem 

den og Milten et lille, hvidgult, kirtelagtigt Legeme af uregelmesſig 

Form, ſom gjeennem en fort Kanal udtommer fig i Tarmen. Tarmens 

Længde omtrent fem Tommer, hvoraf den forſte, tyndere Del udgjor hen— 

imod en Tomme, Spiraldelen henimod tre Tommer og Maſttarmen 

Reſten. Den forſtnevnte Del har en temmelig glat Inderflade, 

og adſtilles fra Spiraldelen ved en Hudklap. Spiraldelen, hvis 

Gjennemſnit eller Tykkelſe er 7 Tomme, viſer otte Snoninger. 

Maſttarmen har noget ringere Vidde end Spiraldelen, tynde 

Vegge, og er indvendigt ganſte glat; med dens Rygflade forener 

fig et lille, bøjet, blindtarmagtigt Legeme (omtrent 7 Tomme langt). 

Temmelig langt fremmet Bughulen, eller dog foran Midten af dennes 

Længde, ligger hos Hannerne pan hver Side af Rygraden 

den ſtore (1 Tomme lange, en Tomme brede), hvidagtige, flad— 

trykkede, noget nyredannede Sedkirtel, der med Henſyn til fin 

Bygning kan ſiges at have nogen ydre Lighed med en Vggeſtok, 

idet den er ſammenſat af en Mængde ſmaa, ægs eller bleeredannede 

»Legemer (omtrent ſom Ærter), der igjen ere dannede af en uendelig 

Mængde ſmag Korn eller Kugler (egentlig Smaablererne, hvori 
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Sædlegemerne opſtaa). Dens Masfe er færdeles blød, ſaa at 

den let ſonderrives. Biſedkirtlerne, der ved de fædudførende 

Gange ere forbundne med Sadekirtlerne, have en langſtrakt Baand— 

form, indtage næften hele Bughulens Længde (de ere henimod fire 

Tommer lange), og ligge tæt under Rygraden langs hver Side 

af denne (omtrent paa ſamme Maade ſom Nyrerne hos Bens 

fiſfkene). De have en hvidgul Farve. Allerbageſt blive de tynde, 

ſnoragtige og danne nogle Bugtninger. Nyrerne ere et Par 

meget ſmaa (ikke en Tomme lange), rodbrune, nyredannede, noget 

fladtrykkede Legemer, ſom ligge tæt ved Siden af hinanden bageſt 

i Bughulen, ſamt tæt op til Biſedkirtlernes bageſte, tynde og 

bugtede Del. Midt imellem de to Nyrer og tat indeſluttet af 

dem findes en meget lille (omtrent to Linier lang og en Linie 

bred) ſafrangul Kirtel. De ydre Kjons vedheng have hos 

de vorne Hanner en ganſte overordentlig ſteerk Udvikling, hvilket 

ogſaa er Tilfældet med den gule, langſtrakt-nyredannede Kirtel, 

ſom ligger pan deres Underflade ved Roden udvendigt (dens 

Længde 1% Tomme, dens Brede Tomme). Wggeſtokkene 

indtage hos Hunnerne omtrent ſamme Plads i Bughulen ſom 

Saekdkirtlerne hus Hannerne, og ere heller ikke i Form meget for— 

ffjællige fra disſe. Wggegangens forreſte Del omgives af en 

ſtor, nyredannet, paatvers liggende Kirtel, og er ved en Ringklap 

adſtilt fra den folgende Del. Denne er tarmeagtig, af ſimpel 

Bygning, uden ret tydelige indre Lengdefolder. Bed en Klap 

adſtilles denne Del atter fra den ſidſte Del eller Vulvaen. 

1 Hjerneſkallens Længde fra Snudeſpidſen til Nakken ins 

deholdes omtrent 5 Gange i Fiſtens Totallængde; dens Brede 

over Neſegruberne udgjor fuldt to Trediedele af Længden, deris 

mod bag Næfegruberne, hvor den er ſmaleſt, ikke en Fjerdedel 

af denne. Den dolkagtigt tilſpidſede, firſidet-pyramidalſke Snude 

har Hovedets halve Længde; dens nederſte Flade er kjendeligt 

ſmalere end den overſte; alle Siderne viſe ſig mere eller mindre 

udhulede. Hjerneſtallens Overflade indtages for en meget ſtor 
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Del (i næften to Trediedele af dens Længde) af to meget langs 

ſtrakte Fontaneller: den forreſte af disſe er den ſtorſte (den 

har neſten en Trediedel af Hjerneſkallens Længde, og er tre Gange 

fan lang ſom bred), af langſtrakt Wgform, med den ſpidſere Ende 
fremadrettet. Den anden er lidt kortere (dens Længde neſten lig 

en Fjcerdedel af Hjerneſkallens Længde) og ſmalere, lige bred i 

begge Ender, men paa Midten lidt ſammenſnoret, fan at den i 

Form faar Lighed med et Ottetal. Den Bro eller den Veeg, ſom 

danner Skilsmisſe mellem disſe to Fontaneller, er ſerdeles ſmal. 

Underneden er Hjerneſkallen døbt udhulet mellem Næfehulerne, 

men uden Spor til Fontaneller eller Aabninger. De Brufk, der 

danne Kjeberne, have en langſtrakt og ſmal Form, og udvide 

fig ikke i nøgen betydelig Grad mod Siderne. Ophengebru— 

ſkene, hvorved Kjeberne feſtes til Hjerneſkallens bageſte, 

ſterkt og ſkarpt fræmfpringende Hjørner, ere temmelig lange, 

tynde, ſvagt bøjede, uregelmæsfigt treſidede, i den overſte Ende 

udvidede. Tæt ovenfor og foran disſe findes i Sproftehullets 

Bæg anbragt en meget lille og tillige færdeles tynd, næften 

hindeagtig Bruſkſtrimmel, der mod begge Ender tilſpidſes, og 

omtrent har Halvmaaneform (Pterygoideum?). Tungebenet 

viſer fig ſom en bruſkagtig Tveerſtrimmel, der paa Midten er meget 

tynd, mod Siderne udvider fig lidt til et Par ſmaa, triangulcere 

Plader. Rygradens forreſte, til en lang Kanal ſammenſmeltede Del, 

ſom ingen Spor til Hvirvler viſer, og til hvilken Skulderbaltet feſter 

fig, har neſten to Trediedele af Hjeernefkallens Længde. De Fort 

ſettelſer eller Vinger, ſom den udſender mod Siderne mellem 

Skulderbeltet og Hjeerneſtallen, have en betydelig Udvikling. Den 

øvrige Strekning af Rygraden deler fig i Hvirvler, og disſes Antal 

er omtrent Hundrede (den ſtore Vanfkelighed i Taellingen har 

hindret mig fra at komme til noget Reſultat, ſom jeg tor udgive 

for aldeles nojagtigt); 23 af disſe Hvirvler høre til Bughulen, 

de øvrige til Halen. Bughvirvlerne ere meget forte; deres 
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Tyærfortfættelfer bøje fig tilbage, og lægge fig tillige faa 

tæt op til Hvirvlerne, at de næppe kunne ſiges at danne nøgen 

merkelig Fremragning mod Siderne. De opftigende Fort— 

ſettelſer have kun ringe Hojde, ere ligeſaa 4tykke, eller for en ſtor 

Del endog tykkere, i Enden end ved Roden, afſtumpede, med en 

overſte Flade, ſom hos mange af dem er tydeligt udhulet eller 

konkav. Halehvirvlernes nedſtigende Fortfættelfer have ligeledes kun 

ringe Hojdeudvikling, og aftage efterhaanden mod Haleſpidſen, indtil 

de blive aldeles rudimentere. De fem forſte ere ftærft ſammen— 

trykkede, pladedannede; de folgende udvide ſig mod Enden, ſaa 

at de danne en Flade, der hos fjætte til tiende Fortfæltelfe er 

noget udhulet. Skulderbeltet danner hos Rolkerne en fuld— 

ſtendig Bruſtring, ſom foroven ved de temmelig ſmaa, langſtrakt 

pladedannede, noget firkantede og paatvers ſtillede Skulderblade 

feſter fig til den overſte Rand af Ryghvirvelſtottens forreſte, kanal— 

agtige Del, nær dennes bageſte Ende. Overarm, Albueben 

og Straaleben kunne vel efter Formen ſtjcelnes, men ere imid— 

lertid ſammenvoxede til et eneſte paa Siderne nedſtigende Sthkke, 

der ved en lang og ſmal Tveerbruſk (de ſammenſmeeltede Nogle— 

ben) forbindes med Lemmet paa den modſatte Side; og ſaaledes 

opſtaar en firkantet Ramme af dobbelt ſaa ſtor Brede ſom Højde. 

J Bryſtfinnerne har jeg talt 65 leddede, mod Enden kloftede 

Straaler. J hver Rygfinne iagttages et halvt Duſin, dog 

mindre tydelige Straaler; i Halefinnen har jeg ikke med Sitkerhed 

kunnet bemerke Straaler. Bekkenet beſtaar kun af en BrufÉ 

plade, hvis Udftræfning efter Fiſkens Længde er meget ringe, 

efter Breden Derimod naſten ligeſaa ſtor ſom Skulderringens. 

Fra dens forreſte Hjørner udfendes to temmelig ſmaa, triangulære 

Fortſettelſer; fra de bageſte to lengere, op- og indadrettede, 
lrummede, hornagtige. Til Bakkenets ydre Rand omtrent paa 

Midten hæfter fig en Rakke Bruſk, der danne ligefom et Bag— 

lem, beſtaaende af Laar, Ben og en treleddet Fod. Til Beek— 
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kenets bageſte Rand, tet indenfor de nyligt omtalte bageſte Horn, 

feſter fig Derimod det toleddede, ligebagudrettede Brufkapparat, 

til hvis ydre Side Finneſtraalerne ere hæftede, medens derimod 

hos Hannerne Forplantningsvedhengene ligeſom danne Fort— 

 fættelfe af Apparatets bageſte Ende. Finneſtraalerne, hvis Antal 

belober fig til 21, ere temmelig tykke, i Enden leddede, men ikke 

kloftede. 

Müller og Henle angive fire Farvevarieteter af Taerben, Afarter— 

hvilke jeg dog ikke troer at kunne antage, da Farveforandringerne 

hos denne Fiſk ſynes at være ganſke individuelle, og fraembyde 

mangfoldige Overgange. — Jeg har underſogt Exemplarer, hos 

hvilke Tornene vare færre og mindre end almindeligt,“) men jeg 

tor ikke afgjore, om disſe kunne antages at begrunde en Afart. 

— Som Monſtroſitet kan mærfes, at undertiden, iſtedetfor to 

ſmaa Rygfinner, kun en enkelt, noget ſtorre forefindes, og at 

Halefinnen ganſke forſvinder ). 

Teerben ſtaar i Storrelſe langt tilbage for de øvrige nor- Sterrelſe. 

diſke Rokkearter, og hører overhovedet til den talrige Rokkeſlegts 

mindſte Arter. Blandt mange Exemplarer har jeg ikke truffet 

noget af mere end nitten Tommers Længde til Haleſpidſen, og 

jeg tvivler paa, at Arten nager en betydeligere Storrelſe“ n“). 

Hvad Udbredelſen angaar, da overtræffer den vore fleſte andre Sorekommen. 

) Exempelvis kan jeg anføre en voxen Hun, fanget ved Tromſo, hos 

hvilken iſer Tornene paa Snudeſpidſen, foran Øjnene og tet bag 

disſe vare paafaldende ſmaa. 

) En ſaadan Monſtroſitet findes opbevaret i det Kongl. naturhiſtoriſke 

Muſeum. 

*) Naar Faber (d. Fiſche Islands S. 38) i Artsmerket for denne Fife 

anfætter Kroppens Længde til tolv Tommer, Halens til aften, be— 

gaar han en dobbelt Fejl: han tildeler Torben en Totallcengde af 

tredive Tommer, en Sterrelſe, ſom den viſtnok aldrig nager; og han 

giver Halen et urigtigt Forhold til Kroppen, ſ. ovenfor S. 941. 
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Rokker, idet den forekommer fra det nordligſte Norge, “) eller 

omtrent 729 n. Br., til ned imod Oſterſoen, om den end ikke 

trænger ind i denne. Mod Veſt nager den Gronland, og er endog 

ret hyppig ved bette Lands Kyſter,“ ) hvor hidtil ingen anden 

Rokkeart ſikkert vides at være bleven truffet. Derimod ſynes den 

ved Storbritanien at finde Grendſen for fin Üdbredelſe mod 

Syd, da Narrell beretter, at han kun har ſet tre Exemplarer 

af den, og at disſe alle vare fangede ved Oens nordligere Kyſter. 

Det er den af vore Rolker, ſom bedſt ſynes at kunne taale 

„) Jeg har fælv iagttaget den ſom forekommende meget almindeligt i 

Sundet mellem Tromſo og Faſtlandet, hvor den ogſaa betegnes med 

ſeregne Trivialbencvnelſer (Lurſkata og Lampeſkata). 

) Naar Reinhardt i fin Overſigt over Grønlands Fiſke betegner 

Raja radiata med et Spergsmaalstegn, vil han formodentlig kun 

derved antyde, at han ikke har haft Lejlighed til at ſammenligne den 

grenlandſke Rokke med Exemplarer fra Kattegattet. Mine Under— 

ſogelſer gjøre mig det i al Fald utvivlſomt, at de ere identiſke. — 

Idet jeg ovenfor tilføjer, at ingen anden Rokkeart er truffet ved 

Grønland, maa det bemerkes, at jeg vel har ſet tomme Wahylſtre 

af en flor Rokkeart (formodentlig Raja Batis) nedſendte derfra; 

men deraf ingenlunde tør flutte, at en anden Art virkeligt ſkulde 

forekomme ved Grønland (Sterrelſesangivelſerne hos Crantz S. 139 

kunde rigtignok lade dette formode, derſom ikke Omſtendighederne 

gjorde det rimeligt, at, hvad hos Crantz findes om Rokken, er ud⸗ 

ſkrevet af en eller anden, Grønland flæt ikke vedrørende Forfatter); 

efterdi Gghylſtrene ved Strømmen kunne være hidferte fra fjærne Egne. 

— Endnu ſkal jeg tilføje den Oplysning, at det er disſe Rokkecg, ſom 

Grønlænderne betegne med Navnet Kollivsiuternak, og ſom Fabricius, 

der ikke fælv havde ſet dem, efter den ham meddelte Beſkrivelſe har 

opført i fin Fauna under n. 116 med det ſyſtematiſke Navn Zeus 

Gallus. Reinhardt har altſaa med Ret udeladt Zeus Gallus af 

Fortegnelſen paa Grønlands Fiſke; men naar han (I. e. S. 109) 

udtaler den Anſkuelſe, at man aldrig med nogen Grad af Sand— 

ſynlighed vil kunne gjætte, hvad der ved dette Navn menes, faa har 

han heri overilet ſig. 
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brakt Band, og derfor ikke er ſjelden i Sundet og Balterne“). 

Ogſaa mener jeg at turde antage, at det er den paa Individer 

talrigſte Rokkeart ved vore Kattegats-Kyſter. 

Denne lille Art træffes pan lavere Band end vore andre Levemaade. 

nordiſte Rokker, dog med nogen Forffjæl efter Aarstiden. i 

Tidligt om Foraaret (i Marts Maaned) gaar den op paa Grun— 

dene, ſynes at holde fig der en ſtor Deel af Sommeren, og forſt 

mod Vinteren og efter tilendebragt Forplantning at vende tilbage 

til Dybet. Ligeſom Rokkerne i Almindelighed er den, ifolge ſin 

hele Bygning, en Bundfiſk, og befinder den Sejiglivethed, der er 

ejendommelig for ſaadanne Fiſke. 

I Teerbens Mave har jeg truffet forſtjcellige Krebsdyr, hen- Naring. 

hørende til Slægterne Palæmon, Hippolyte, Crangon o. ſ. v., 

flere Orme, iſer Nereider, ſamt Lævninger af ſmaa Fiſt, der 

ikke lode fig beſtemme. Højere mod Nord ſynes Lodden og 

forſtjcelligeUlkearter fortrinsvis at bidrage til dens Underholdning. 

Om Forplantningen vides hidtil kun Lidet. Den forefalder efter orplantning! 

al Rimelighed Sommeren igjaennem, da man til den Tid finder 

Wggene i Hunnernes Wggeſtokke ſteerkt udviklede. De aflangt firs 

kantede, Wggene indeſluttende Hornhylſtre“ ) efterlades af Hunnen 

paa Grundene, og Ungen ſynes forſt at udflæffes ſent paa Efteraaret, 

efterfom man om Vinteren ſtundom fanger fpæde Individer (af 

tre til fire Tommers Længde) nær Kyſterne. Hos Unger af denne 

Storrelſe kan den ſtraale- eller ſtjcerneagtige Bygning af Tornene 

endnu ikke iagttages, ja fælv hos ſaadanne, der have naget fem 

Tommer eller derover, er det kun meget ſvage Spor deraf, ſom 

bemerkes. Derimod viſe Tornene hos Ungerne to Seregenheder: 

de ere forholdsvis meget højere end hos de Voxne; og de ere 

*) Jeg har ſaaledes ſet et temmelig ſtort Antal Individer ſamtidigt 

blive fangede i Sundet under Hven (i Auguſt Maaned). 

) Lengden af disſe Hylſtre, Spidſerne fraregnede, er omtrent 2 / 

Tomme, Breden henimod halvanden Tomme. 
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overtrukne af en Hud, der ender med en temmelig lang, tilbage— 

bøjet Spids eller Traad. Det i Vghylſteret endnu indeſluttede 

men fuldvoxne Foſter har jeg fundet af lyſtgulbrun Farve med 

mangfoldige forte Smaapletter, af omtrent tre Tommers Længde, 

med de ſtore Torne tilſtede, men af ganſke anden Form end hos 

det vorne Dyr (ſteerkt fladtrykkede i Retningen forfra bagtil), lige 

gende fladt ned ad Ryggen med Spidſen bagudrettet og elaſtiſt 
tilbæftede, faa at de, naar man rejſer dem i Vejret, atter ſeelv 

lægge fig ned; Halen er omtrent dobbelt faa lang ſom Skiven, 

og denne tydeligt af ſtorre Brede end Længde. Hannernes For— 

plantningsvedheng viſe ſig allerede i denne Periode. 

Anvendelſen af denne Fiſk er meget ubetydelig, iſcer paa 

Grund af dens ringe Storrelſe. Ofteſt henkaſte vore Fiſkere de 

fangede Tærber paa Stranden, fordi de ikke anſe det for Umagen 

værn, at torre dem eller benytte dem pan anden Maade. Naar 

de en ſjelden Gang bringes van Fiſketorvet, holdes de i meget 

lav Pris, og blive Fattigfolk til Del. Kjodet er imidlertid ikke 

let“), og hvor Tærben fanges i Mængde, burde Leveren, der, ſom 

ovenanfort, er flor i Forhold til Fiſken, anvendes til Trankogning. 

Angagende de ſtorre Sodyr, der kunne betragtes ſom Teer— 

bens Fiender, har jeg ikke Andet at anfore, end at Faber har 

truffet den i Kabliauens Mave. Snyltedyr ſynes den kun i ringe 

Grad at være udſat for. Imidlertid har O. Fabricius opdaget 

en traaddannet Indvoldsorm i dens Mave (Ascaris Rajæ Fabr.“), 

&) Grønlænderne og Islenderne ſpiſe denne Fiſk, dog forſt efter at 

have opbevaret den faa længe, at den er bleven lidt raadden (sub— 

putrida), ſom Fabricius ſiger, eller fur, efter Fabers ÜUdtryk. 

Denne Fremgangsmaade er imidlertid ikke ejendommelig for Nordens 

Beboere, men anvendes i Frankrig og overhovedet i det fydlige 

Europa, hvor man fætter Pris paa Rokkearterne ſom Narings— 

middel, for at give Kjedet en Morhed, fom det ellers favner, 

) Da dette Snyltedyr ikke ſenere er gjenfundet, og dets Plads i Sy— 
ſtemet er uſikker, vil det ikke være overflødigt at anbefale det til 



961 

og jeg har hos Exemplarer, fangede i det ſpdlige Katte— 

gat i Sommermaanederne, fundet nogle faa Individer af et igle— 

agtigt Snyltedyr (Calicotyle Kröyeri Dies.) hæftede i Gadboret 

eller, om man haller vil, Kloaken. 

nærmere Opmerkſomhed. Endvidere kan paapeges, at de Forfattere, 

der afhandle Indvoldsormene, indtil den allerſeneſte Tid urigtigt ved 

blive at betragte den omtalte Orm ſom tilhørende Raja fullo— 

nica Linn, iſtedetfor R. radiata. 

Danmarks Siſke. III. 61 
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ge 

128de Art. Somrokken (Raja clavata Lin.). 

Kroppens Skive fortil dannende en ret eller 

endog lidt ſtump Vinkel, med Snudeſpidſen kun lidet 

fremſpringende foran Bryſtfinnerne, men dog kjen— 

deligt afſat fra disſe, der mod Siderne danne ſkarpe 

Vinkler. Snudens Længde til Mundranden indehol— 

des meget mere end to Gange i Afſtanden fra Mun— 

den til Gadboret. Tænderne ſpidſe hos Hannerne, 

flade hos Hunnerne, Ojelaaget med bred men ſvag 

Fremragning. Bugfladen for en ſtor Del torneveb— 
net; Rygfladen overalt forſynet med mangfoldige 

ſtorre og mindre Torne, langs Halen gjerne med 

tre mere eller mindre fuldſtendige Rekker af ſtore 
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Torne, blandt hvilfe Siderætferne endog tildels 

overgaa Mellemræften i Storrelſe. De ſtore Torne 

viſe hverken ſtjernedannet Rod eller Lengdeſtriber, 

men have Somform. Skiven af kjendeligt ſtorre 

Brede end Længde, Halens Længde overgaar den 

halve Totalleengde. Rygfinnerne adſkilte, ofte 

med mellemſiddende Somtorne. Længden tre Fod. 

Schonevelde, S. 58: Raja clavata. Sync 
Olavius, Skagens Beſkr. S. 168: Raja clavata. 

Aagaard, Beſkr. over Thye S. 44: Pigſkader. 

Schleep, i Iſis for 1824 S. 895: R. clavata. ? 

Faber, Tidsſkr. f. Naturv. V, 246: R. clavata. 

Nilsſon, Prodr. S. 118: R. rubus. 

Bloch tab. 83 (Hunnen) og tab. 84 (Hannen). — Rathke z. Afpildninger. 

Fauna der Krym tab. 9 og 10. — Fries i Vet. Acad. Handl. 

f. 1838 tab. 2 fig. 1 (Omrids). Det ovenſtagende Traſnit 

er laant hos Narrell. 

Saavel ifølge Stedangivelſen ſom efter Trivialbencvnelſerne finder Bemqekn. 

jeg ingen Anledning til at betvivle, at Schoneveldes R. clavata er Synonymien 

identiſk med den her beſkreone. — Dette gjælder ogſaa Olavius, der 

omtaler alle vore tre almindeligſte Arter, og tilſtrekkeligt tydeligt beteg— 

ner dem for den, der er bekjendt med Stedforholdene (og med Olavius's 

Individualitet, kunde jeg maaſke føje til). Man kunde viſtnok være beret— 

tiget til at mene, at Aagaards Pigſkader, der „ere ſmaa, og have mange 

Torne paa Myggen ud til Halen”, indbefattede baade foregagende og ner— 

værende Art; derſom ikke den forſte, faa vidt jeg har kunnet bringe i Er— 

faring, var meget ſjeldnere ved Thylands Veſterhaoskyſt end den ſidſte. At 

Schleep har haft den rette Raja elavata for Øje, ſynes at fremgaa af 

det af ham anførte Lengdemaal, 32 Tommer (hvilket idetmindſte ikke kan 

pasſe paa Tærben). At Faber paa de anførte Steder omtaler Sem— 

rokken, er tydeligt, ſrjondt han tillægger den et urigtigt Trivialnavn 

(Brok); ligeſom det er aldeles afgjort, at Wilsſons Raja rubus hører 

herhid, ſkjondt Miller og Zenle betegne dette Synonym med et 
Sporgsmaalstegn. 

Det er denne Art, ſom Fiſkerne i det nordlige Kattegat til- Benævnerrer. 

lægge Benævnelfen Rokke, medens jeg ved Fans og ved Nys 

61 * 
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mindegab har hort den kaldes Rokkel, ved Agger Pigſkade— 

Til Schoneveldes Tid benavnede Hertugdommernes tydffe 

Indvaanere den: Steinroche og Nagelroche. Da man hos 

os jævnligt anvender Navnet Rokke kollektivt paa alle Slægtens 

Arter, nogle Steder endog fortrinsvis betegner folgende Art dermed, 

har jeg troet det henſigtsmesſigt, at optage Navnet Somrokke 

efter det ſyſtematiſte Artsnavn ſamt efter tydſte Trivialbenevnel— 

ſer, ſaameget heller, ſom derved en paafaldende Ejendommelighed 

i Fiſtens Ydre antydes, At vore Fiſtere i Kattegattet ſtundom 

falde Ungerne af denne Art Terber, er ovenfor anmarket. 

Ved Skivens ſpidſe Sidevinkler og ved den forſtjellige Be— 

ſtaffenhed af de ſtore Torne, ifær pan Halen, ſamt ved Mellem— 

rummet mellem Rygfinnerne adſtilles Somrokken uden Vanfke— 

lighed fra Terben, den af vore Arter, ſom den ellers muligt 

kunde forvexles med. 

Farven er paa Ryggen graagul eller løft olivengrøn, mod 

Randene gagende over i det Rodbrune, ſamt overalt marmoreret 

med mange ſmaa, runde, ſortagtige eller morke Platter“) og endel 

ſtorre, ligeledes run dagtige, lyſe Platter, af hvilke ſidſte iſer et 

Par pan hover Side af Skulderbaltet plejer at være iøjnefaldende. 

Undertiden tiltager Antallet af de lyſe Platter, faa at disſe blive 

overvejende over de morke; undertiden flyve Plætterne ſammen, og 

danne Skjolder; hos meget enkelte Individer iagttages ogſaa et 

Par Ojenplatter, eller noget ſtorre forte Platter, ſom omfattes 

af en lys Rand. Under Bugen er Farven hvid, dog med rod— 

ligt Skjer. Snuden er meget klar og gjennemſtinnende. 

De ſpede Unger have Farvetegning ſom de Vorne, men ere 

noget lyſere. 

Udmaalinger. 

Totallengden: A 31/4"; B 277; C 207; D 5%“; 

ſtorſte Brede: A 22“; B 17½“; C 13½“; D 3¾““; 

*) Hos et Exemplar af en Alens Længde har jeg paa en Üdſtrakning 

af en Kvadrattomme fundet ni merke Platter. 
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Snudens Længde til Zværlinien mellem SØjnenes forreſte Rand: 

A 38“; B 3%“; C 2½“; D 8%; 

Ojets Længde: A 12“; B 11/7; C 8½“/; D 3%; 

Sjets Brede: A 7½¼““; B 6/2"; C 5 ½““'! ; D 1%/¼.; 

Ojnenes indbyrdes Afſtand: A 20“; B15½““/; C10 %% P3¼8“⁰3 

Sproſtehullernes ſtorſte Gjennemſnit: A 12% 3 B 10 ½ “; C6 ½ “3 
D 2% 

Længden af Skivens forreſte Siderande: A 14½“; B 12/3; 

G 9,3 D 2½“ ; 

Længden af Skivens bageſte Siderande: A 10”; B 8%”; C 7"; 

DD: 2075 

Afſtand fra ne til en Zværlinie tæt foran Næfeborene : 

A 302": B 252; C 23%; D 6¼½¼%%½; 

Neſeborenes indbyrdes Afſtand: A 31/3 B 24½%; C19 ½%; 

D 5 % 

No ſſeborets Længde fra dets forreſte Rand til Mundvigene: A 20% 

3177; G 12/1 D083,“ 

Mundſpaltens Brede: A 34“; B 29/7; C 20%½. “ D 52/3"; 

det opſpilede Gabs Højde indvendigt: A 310% B 26%; 

det opſpilede Gabs Brede indvendigt: A 25“; B 21%; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Gjelleaabning: A 25% ] B 22%; 

enn 

indbyrdes Afſtand mellem det forreſte Par Giclleaabninger: A 4/8“; 

B 4“/; G 3“; D 10% 3 

indbyrdes Afſtand mellem det bageſte Par Gjellegabninger: A 2¼ 3 

Bean 1301000 D %%% 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Zændernes forreſte Rand: A 3/8“; 

B 387%; 29 % D 9%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Skulderbeeltet: A 8“; B 6/4"; 

CS D 17½“ “; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: A 14½/3 

B 12% C 9½““; D 2½¼%¼; 

Afſtand fra de bageſte Tender til Gadborets forreſte Rand: A 9%“; 

B 8 ½“; C 67/8“; D 19“; 

Gadborſpaltens Længde: A 12“; B 8/7; C 47; D 1%“; 

Halens Længde (fra Gadborſpaltens bageſte Rand): A 16 /; 

Fee nen den, 
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Afſtanden mellem ferſte Rygfinnes Begyndelſe og Haleſpidſen: 

A 5½½“; B 5%“ 3 C 2%“; D 13%); 

forſte Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 23“ ; B 20½'““; C14½%; 

D 4% 

ferſte Rygfinnes Højde: A 13“; B 12“; C 975 D 1½%3 

Afſtand mellem forſte og anden Rygfinne: A 677; B 9“; C 5%; 

DR: - 

anden Rygfinnes Længdeftræfning: A 247; B 19% 10 ½““; D3%; 

anden Rygfinnes Højde: A 10/7; B 11%; C 87; D 2%; 

Afſtand mellem anden Rygfinne og Halefinnen: A 0“; B 0%); 

G De 

Halefinnens Lengdeſtrekning: A 0“; B 12% anne“: 

Halefinnens Højde: A 0“; B 3%”; C 2½“ ; D 0%; 

anden Rygfinnes Afſtand fra Haleſpidſen: A 14/7; B 12%; 

0 ¾]SLñ D ager 
Bugfinnernes Længde: A 5% “; B 5“; C 3½“; D 11%; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 3“; B 3“; C 2%“; D 8”; 

Længden af de mandlige Forplantningsvedheng: A 0“; B 7”; 

0 1¼% % D 3W, 

Skivens Lengde til Bugfinnernes bageſte Rand ſtaar 

ikke ubetydeligt tilbage for dens Brede over Bryſtfinnernes ret 

tydeligt tilſpidſede Vinkler (Forholdet omtrent ſom fire til fem). 

Dens forreſte Vinkel er ret eller endog lidt ſtump ligeſom hos 

Terben, men Snuden viſer ſig imidlertid ſpidſere, eller ſteerkere 

og ſkarpere fremtredende, hvilket tildels grunder fig derpaa, at 

Skivens forreſte Siderande danne en ſvag Indbojning ſtrax bag 

Snudeſpidſen; en anden og noget ftærfere Indbojning begynder 

omtrent ud for Ojnene, og de forreſte Siderande erholde ſaaledes 

et bolgeagtigt Udſeende. Ogſaa de bageſte Siderande viſe fvag 

Antydning af en Indbojning. Brhyſtfinnernes bageſte Vinkler ere 

bredt afrundede, hvorimod Bugfinnerne danne temmelig ftærkt til 
ſpidſede Vinkler. Snudens Længde til Øjet eller Mundſpalten 

indeholdes otte Gange, eller vel endog lidt derover, i Fiſkens To— 

tallengde, og henimod tre Gange eller dog mere end halv— 

tredie Gange i Lengden fra Mundens bageſte Rand til Gadbo— 
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ret"). Ovenpaa viſer Snuden lidt foran Øjnene paa Midten 

en langſtrakt, oval Fordybning, ſom indtager omtrent Halvdelen 

af dens Længde fremefter, og ſom hidrorer fra den underliggende 

Fontanelle. Neſeborene ſidde meget fænger fra Munden end 

hos Taeerben, idet deres Afſtand fra Snudeſpidſen (der er ubety— 

deligt ſtorre end deres indbyrdes Afſtand) kun har omtrent en 

halv Gang ſtorre Længde end deres Afſtand fra Munden. Skjondt 

Huden danner en ſpids Lap paa deres Merſide, er ſamme Lap 

dog forholdsvis meget mindre end hos Teerben; pan den forreſte 

Rand iagttages kun et ganſke rudimentært Spor af en Lap. Da 

den Næfeborene omgivende Hud i det Hele taget udvider fig 

mindre end hos Terben, have Narſeborene, ſom Folge deraf, 

Udſeende af at være ſtorre. Det af Neſeklapperne dannede Hud— 

forheng er neppe dobbelt fan bredt ſom langt, kun ubetydeligt 

ſmalere fortil, med den bageſte Rand paa Midten dybt og tem— 

meligt ſpidſt eller vinkelagtigt indbojet, hvorved de frie Sidelap— 

per blive noget ſmalere og ſpidſere end hos Terben; ogſaa ere 

disſes Fryndſer (hvoraf omtrent en halv Snes tælles paa hvær 

Laps bageſte Rand) meget ſtorre og tydeligere, Den lukkede 

Munds Brede indeholdes fuldt fire Gange i Skivens Brede paa 

det Sted, hvor den er anbragt, Det opſpilede Gabs Højde 

indeholdes tolv Gange eller fint mere i Totallængden, og overs 

gaar Breden kjeendeligt. Tænderne viſe efter Alder og Kjon 

ikke ubetydelig Forſtjcel i Form. Hos unge Individer fremſtille 

Tandkronerne ffjæve Firkanter med ſtorre Brede end Længde og 

med noget afrundede eller afſtumpede Vinkler; den op- og udad— 

rettede Flade er glat og jævnt hvælvet, og da tillige Tænderne 

ſidde tæt op mod hverandre, og meget godt pasſe ſammen, dan— 

nes ogſaa en meget fuldkommen og regelmesſig Brolægning. Med 

Henſyn til Anordning, da danne Tænderne Rakker, der ere ſtillede 

meget ſkraat fra Midten af Munden mod Mundvigene, og hvilke 

) Hos ſpede Individer er Snuden forholdsvis noget længer. 
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krydſe hværandre paa Femtalsvis. Sfraarælfernes Antal i hvær 

Kjæbe er omtrent en Snes; de yderfte Rakker have kun ganffe 

faa Tender (to til tre), hvorimod Tallet tiltager raſk indefter. 

Hos gamle Hunner indffrænfer Forſtjellen fig ifær der⸗ 

til, at Tandkronen fra en ffjæv Firkant nærmer fig noget til 

Triangelform, idet en af Vinklerne (den bageſte) bliver meget 

ftærft affkaaren; tillige er Overfladen ikke jævnt konvex men lidt 

kantet. Hos gamle Hanner endelig opſtaar en. betydeligt afs 

vigende Form, idet Kronens Overflade efterhaanden mifter fin 

Hvælving, nærmer fig det kredsrunde og forſynes med en ophojet 

Rand eller Bræmme, idet tillige den bageſte Vinkel mere og mere 

uddrages til en temmelig lang, ſpids, tilbagerettet og noget krum— 

met Torn; kortſagt antager en Form, der har Lighed med den 

hos Terben forekommende, kun at Tornen hos Somrokken for— 

holdsvis er ſtorre. Men, ligeſom denne Form fremtreder grade— 

vis, og nager fin ſtorſte Udvikling med Alderen, ſaaledes viſer 

den ogſaa kun fin fulde Üdvikling midt i Munden, medens deri— 

mod Tanderne mod Mundvigene efterhaanden gaa over til, eller 

blive ſtagende paa et lavere Trin (det vil ſige, viſe ſmaa flade 

Kroner, hvis bageſte Vinkel kun er ſvagt udtrukket eller forlænget). 

Hvad Mundhulens Indre angaar, findes ſtor Overensſtem— 
melſe mellem Somrokken og Tærben: Kjebeſejlene have ſamme 

Udoikling, Form og Beſkaffenhed, og Ganen er forſynet med 
en Mængde ſmaa Papiller; kun er Tungen tydeligere fremtre— 

dende og beſtemtere adſtilt fra Underkjceben, og dens Overflade 

har Papiller ligeſom Ganen, medens jeg hos Terben har fundet 

den glat. Øjne og Sprojtehuller viſe neſten aldeles det 
ſamme Forhold ſom hos Torben; kun at hos Somrokken det 

overſte nyredannede Ojelaag ſynes mig at have en lidt tydeligere 

Üdbojning paa Midten af den pderſte Rand; og at Bigjellens 

Traade ere finere men lidt talrigere (jeg har kunnet tælle indtil 

femten). Gjelleſpalterne ere noget ſtorre end hos Tærben, idet 

Længden af de ſtorſte (tredie og fjærde Par) overgaar Øjets 
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halve Længde, og omtrent ſtemmer med Sprojtehullets ſtorſte Gjeen⸗ 

nemſnit. Afſtanden mellem forſte Gjelleſpalte paa hojre og 

vænftre Side overtræffer ikke Afſtanden fra Snudeſpidſen til 

Mundens bageſte Rand. Aſſtanden mellem det bageſte eller 

femte Par Gjalleſpalter er betydeligt kortere end Afſtanden fra 

Snudeſpidſen til Mundens forreſte Rand, og altſaa ogſaa for— 

holdsvis noget kortere end hos Terben. 

Bryſtfinnerne fræmftille Triangler, hvis bageſte Vinkel 

er afrundet, den forreſte og yderſte (eller Sidevinkelen) derimod 

ſkarpt fremtradende; den ſidſte danner omtrent en Ret. Den 

forreſte Vinkel nager langfra ikke fan ner fræm mod Snudeſpid— 

fon, og er tillige videre fjcernet fra Vinkelen paa den modſatte 

Side end hos Terben. Derimod er Trianglernes Højde eller 

Afſtanden fra Skulderbeeltets Ende til Spidſen af Skivens Side— 

vinkler forholdsvis meget betydeligere end hos Terben, hvoraf 

igjæn fremgaar en ſtorre Brede af Skiven. Afſtanden fra Spiv— 

ſen af Bryſtfinnernes forreſte Vinkel til deres bageſte Rand over— 

gaar Afſtanden fra Snudeſpidſen til Gadboret, men ſtaar, pan 

Grund af Halens ſtorre Længde, kjendeligt tilbage for den halve 

Totallcengde. Bugfinnerne ere bagtil temmelig ſteerkt tilſpid— 

fede, i en meget længere Strakning tilvoxede med den indre 

Rand end hos Terben, ſamt noget kortere end hos denne 

(deres Længde, regnet fra Bakkkenets bageſte Rand, indeholdes 

omtrent fire Gange i Halens Længde), Gadborets Rande 

har jeg ikke fundet faa ftærft fræmtrædende, Abdominalaab— 

ningerne mindre end hos Terben. Halen, hvis Længde 

meget fjændeligt overſtiger den halve Totallængde, ſamt betyde— 

ligt overgaar Afftanden fra Snudeſpidſen til Gadboret: er vel 

i neſten hele Længden tydeligt fladtrykket, men dog ikke i den 

Grad ſom hos Terben, ligeſom ogſaa dens Brede ved Roden 

er meget ringere. Halens Højde ved Roden (eller nøjagtigere, 

hvor den bliver fri, og ikke fænger er ſammenvoxet med Bugfin— 

nerne) har jeg fundet at udgjere to Trediedele eller endog tre 
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Fjerdedele af Breden, og denne ſidſte indeholdes femten Gange, 

eller endog oftere, i Halens Længde fra Gadboret regnet. Hud— 

ſommene, der hos Terben fræmtræde paa Halens Sider, viſe 

fig her i en lang Strakning fra Begyndelſen mere paa Under— 

fladen (ſom Folge af de ftærfere udviklede Sidetorne), og ſynes 

mig i det Hele taget at være mindre. Hvad der udmeerker Ry gs 

finnernes Forhold hos nærværende Art, og afgiver et af de 

letteſt opfattelige Skjcelnemeerker mellem den og foregaagende Art, 

er, at de altid viſe fig adſkilte fra hinanden ved et Mellemrum 

(hvis Storrelſe dog er individuel Afværling underkaſtet), og at i 

Regelen dette Mellemrum er væbnet med en eller flere ſtore 

Torne. Skjondt Rygfinnerne i Almindelighed ſtemme temmelig 

nær overens i Storrelſe og Form, og denne ſidſte i Regelen er 

langſtrakt og lav: fan frembyde de dog faa megen Forandring 

efter Individerne, at intet beſtemt Forhold mellem deres Hojde— 

og Lengdeſtrakning kan anfættes, Den Strakning, ſom begge 

Rygfinner indtage tilſammen langs Halens Rygflade, iberegnet 

Rummet mellem dem, udgjor gjerne en Fjærdedel af Halens 

Længde eller endog noget mere; ſkjondt man dog ogfan træffer 

Individer, hos hvilke de næppe indtage en Femtedel af Halens 

"Længde. Umiddelbart bag anden Rygfinne fræmtræder gjærne en 

lille Halefinne; dog er det ikke fjældent, at denne bliver rudi— 

menter, eller endog aldeles forſvinder. Hvad Tornevebningen 

angaar, da er her Anledning til efter Formen at ffjælne mellem 

to Slags Torne, hoilke tillige er meget forffjællige i Storrelſe. 

De ſtore Torne udſende fra en glat, i Regelen mere eller min— 

dre oval eller elliptiſk Rod (hvis ſtorſte Gjcennemſnit nager eller 

endog overſtiger en halb Tomme) en meget tyndere, ſammentryk— 

ket, ſterkt tilbageliggende Spids. Det er efter Formen, ifær af 

Roden, at man har faldet disſe Torne ſomdannede, eller 

kortere Som, og derefter atter benævnet Arten. De mindre 

Torne ere for en ſtor Del fan ſmaa, at de nappe kunne ſes 

med det blotte Oje, og kun forholdsvis faa af dem naa et Gjen⸗ 
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nemfnit af indtil en Linie. Deres Rod danner meget hyppigt et 

regelmæsfigt Kors, eller beſtaar af fire Straaler, der ftøde 

ſammen under rette Vinkler; og ſtjondt dette ikke er den eneſte 

Form, idet man ſnart teller fem Straaler, ſnart kun tre eller 

endog to; faa ſynes den dog at være Hovedformen, og Smaa— 

tornene kunne derfor ikke upasſende kaldes Korstorne (til For— 

ſtjcel fra den tydeligere og beſtemtere Stjerneform, der iagt— 

tages hos Tærben). Med Henſyn til Kjon og Alder maa 

merkes, at Hunnerne ere ftærfere væbnede end Hannerne, de 

Gamle ſterkere end Ungerne; hvorhos dog ikke man forgleemmes, 

at med en højere Alder Sommene tildels falde af. Til nærmere 

Oplysning folgende individuelle Angivelſer. Hos en voxen 

Hun, hvis hele Rygflade var tæt beftrøet med ſmaa Korstorne, 

taltes pan Snudens Overflade fem Som, tæt foran hveert Oje 

paa den ene Side to, paa den anden Side tre Som, en Rakke 

Som langs hen med de forreſte Siderande indtil omtrent i Linie 

med Sprojtehullerne, to Som i Linie med hvert Oje mellem 

disſe og Skivens Rand, et Som bag det højre Oje, tre i en 

Linie bag det vænftre; fem Som paa den højre, fire paa den 

venſtre Bryſtfinne ud for Sidevinkelen, ſtillede uden beſtemt Or— 

den; en tætftillet Somrekke langs Ryggens Middellinie bag 

Ojnene (beſtagende af femten Stykker), hvilken ikke blot fortſatte 

fig paa Halen, men der forøgedes med to fuldſtendige Sidereek— 

ker, hvis Som i Storrelſe tildels overgik Middelrakken; Under⸗ 

fladen var for ſtorſte Delen ru af korsdannede Smaatorne (ifær 

Kroppen, mindre Finnerne) og desuden uregelmasſigt beſtroet 

med en Mængde Som. Hos en voxen Han var Forholdet 

folgende: hele Rygfladen (kun Bugfinnerne og Forplantningsved— 

hængene undtagne) ru af Korstorne; fer eller fyn Som paa 

hvær Side i Linie med Øjnene nær Skivens Rande, et foran 

hvært Oje, et paa hver Skulder; en Rakke af Somtorne langs 

Ryggens Middellinie og ligeledes kun en fuldſtendig Ræffe 

langs Halens Midte, men derimod blot enkelte Som paa Siderne 
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af denne; endelig, hvad der er karakteriſtiſk for de mandbare 

Hanner, to tætftilleve Længderæffer af Som, omtrent en halv 

Snes i hvær Retke, paa Vingerne. Paa Underfladen iagttoges 

kun fer Som; iøvrigt var den ru fra Snudeſpidſen indtil Mun— 

dens bageſte Rand, paa Siderne af Bughulen og paa hele Ha— 

len. Hos en ſped Unge af itke fuldt fer Tommers Længde 

var Underfladen ganſke glat, Rygfladen derimod tet beſtroet med 

Smaatorne; foran hyært Oje to ſtorre Torne i en Tvarlinie, tre 

bag hveert Oje paa den indre Side ſtillede i en Triangel, en paa hveer 

Side af Ryggen, ner Middelrakken, der ialt beſtod af 32 Stykker 

(tolv paa Ryggen, atten paa Halen foran forſte Rygfinne og to 

imellem denne og anden Rygfinne). Halen vifte allerede fem 

Rætfer (et Tal, ſom ſtundom træffes hos ældre Hunner), men 

Siderekkerne overgik endnu næppe i Storrelſe de almindelige 

Smaatorne. Da Sommene kunne falde af, og endog ſavnes als 

deles, da der ingen Symmetri herſter i deres Fordeling paa 

Siderne af Kroppen, og da Ryggens Middelvæffe er nogen indi— 

viduel Forſtjcllighed underkaſtet: er det vanfkeligt nok at gjøre 

Brug af dem til Artsadſtillelſen. Imidlertid kan i Gjennemſnit 

Antallet i Ryggens og Halens Middelræffe tilſammen anfættes til 

tredive. Paafaldende og ejendommelige ere de ſtore Som, der 

gjærne fræmtræde paa hvar Side af Halen tæt foran forſte Ryg— 

finne, ſamt Sommene imellem Rygfinnerne. Paa Somrokkens 

Underflade viſe ſig ſaavel endel punktdannede Aabninger ſom 

Slimkanaler; disſe ere imidlertid af temmelig lys Farve, og falde 

altſaa ikke meget i Ojnene. 

Bughulens Længde indtager omtrent en Femtedel af To— 

tallængden; dens Brede er lidt mindre end dens Længde. Lev es 
ren langtfra iffe faa ftærft udviklet fom hos Terben, og derfor 

heller ikke ſaaledes bedæffende de øvrige Indvolde, naar Bugs 

hulen aabnes ). Af de tre, meget vidt fra hverandre ffilte Lap— 

Å *) Indvoldene ere her beftrevne efter et ungt Exemplar af fun omtrent 

ſytten Tommers Længde. 
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per, hvori den deles, og ſom alle ere bagtil tilſpidſede, er den 

højre leengſt (omtrent to Tommer lang), den midterſte korteſt 

(omtrent 1 Tomme); den venſtre, ſom i Længde ſtaar neſten 

midt imellem de to andre Lapper, og ſom langt mere ligger paa 

den ydre Side af Tarmekanalen end under denne, er den bredeſte 

af Leverlapperne, temmelig ſteerkt fladtrykket, medens den højre 

Lap derimod er treſidet prismatiſk. Galdebleren har Mid— 

delſtorrelſe, og ligger mellem højre og mellemſte Leverlap, neer— 

mere dog den forſte og nøje forenet med denne. Galdegan— 

gen ftærft udviklet. Tarmekanalen ſtiger ned eller rettere 

tilbage langs Bughulens vænftre Side; dens Længde udſtrakt 

omtrent 77/2 Tommer; den mellemſte Stvæfning er den korteſte, 

den ſidſte den lengſte. Det meget vide, henimod en Tomme 

lange Spiſeror adſtilles tydeligt i fit Ydre fra Maven ved det 

ftærfe Lag af Mufkeltrœvler, ſom omgiver det; indvendigt viſer 

det mange fine og enkelte ſtorre Lengdefolder. Men i det Hele 

taget er Indvoldenes Bygning faa nær overensſtemmende med For— 

holdet hos Terben, at en videre Beſtrivelſe man ſynes over— 

flodig. Kun vil jeg bemerke, at jeg i Spiraltarmen kun 

har fundet fem Snoninger, og at Milten maaſke er lidt mindre 

fladtrykket men mere langſtrakt. 

Hjerneſkallens Længde fra Snudeſpidſen til Nakken in 

deholdes henimod fer Gange (eller omtrent 5 Gange) i To— 

tallengden; dens Brede over Naſegruberne udgjor henimod to 

Trediedele af Længden, derimod paa det Smaleſte kun lidt mere 

end en Fjærdedel af denne. Snuden nager naſten Hovedets 

halve Længde, Længden af den forreſte, bredt gegdannede Fon— 

tanelle indeholdes omtrent 3/ Gange i Hovedets Længde; 

dens ſtorſte Brede er halvt fan ſtor ſom dens Længde. Den 

anden Fontanelle er lige fan lang ſom den forſte, men ſmalere, 

omtrent tre Gange faa lang ſom bred, omvendt eegdannet. Skil— 

lerummet mellem Fontanellerne er langt bredere end hos Ter— 

ben, og udgjor mere end en Femtedel af en af Fontanellernes 

KAnogle⸗ 
bygning. 
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Længde. Paa hver Side af Nakkegruben fagttages to ſmaa, 

men dog meget tydelige, noget rundagtige Fontaneller, af hvilke de 

bageſte ere de ſtorſte. Kjebebruſkene ere bredere end hos Ter— 

ben, ifær Underkjeben. Tungebruſken viſer fig endnu ſmalere 

end hos Terben, ſnoragtig, uden tydelige Udvidelſer mod Si— 

derne. Rygradens ſammenſmaltede Del har tre Fjerdedele af 

Hjeerneſkallens Længde. Over Bughulen har jeg talt 24 Hvirv— 

ler; Halehvirvlernes Antal har jeg ikke nøjagtigt kunnet beſtemme, 

men det er noget. ſtorre end hos Terben. J Bryſtfinnerne 

har jeg talt 77 leddede og i Enden kloftede Straaler, i hveer 

Rygfinne omtrent en halv Snes Straaler, hvorimod ingen 

kunne ſtjelnes i Halefinnen. Bekkenpladen udſender for— 

til fra Hjornerne to meget ſtore men tynde Fortſettelſer, der i 

Længde betydeligt overgaa de fra de bageſte Hjørner fremtre— 

dende, ſtjondt disſe have en ikke ubetydelig Storrelſe. J Bug— 

finnerne har jeg talt tyve Straaler, der kun beſtaa af faa ſtore 

Led, og aldeles ikke viſe ſig kloftede i Enden. 

Afarter kjeender jeg ikke; thi de ovenomtalte, ganſte indivi— 

duelle Farveforandringer kunne ikke betragtes ſom ſaadanne. En 

monſtros Form med en Finne midt pan Ryggen (Finnen gjerne 

noget firkantet med ſmalere Rod, undertiden med et Slags hud— 

agtigt Vedhæng bagtil) ſynes juſt ikle at være ſerdeles ſjelden“). 

Somrokken har fuldkomment Terbens dobbelte Lengde; 

thi medens atten Tommer omtrent kan anſceettes ſom Grendſen 

for denne ſidſtes Vært, ere derimod Somrokkens Hunner iffe at 

anſe for vorne og forplantningsdygtige for med tre Fods Længde. 

Hannerne ſtaa Noget tilbage for Hunnerne i Storrelſe, hvilket 

ligeledes hos Terben er Tilfælde. 

Somrokken er en mere ſydlig Art end Terben, og 

forſvinder mod Nord, uden at jeg dog kan angive nogen beſtemt 

+) Det er denne Monſtroſitet, Lacepède har opſtillet ſom Art under 

Navnet Raje Cuvier (Hist. d. Poiss. I, 141 tab. VII fig. D. 



975 * 

Grendſe for dens Üdbredelſe i denne Retning; kun kan bemer— 

kes, at den ikke er truffet hværfen ved Grønlands eller Islands 

Kyſter. J ſydlig Retning udbreder den fig derimod til og i Mid— 

delhavet, ja trenger ind i dette Havs fjerneſte Bugter, efterſom 

Pallas og Rathke have truffet den ved Kryms Kyſter. 
Fra Madeira ſkal et Exemplar være hjemſendt til England af 

Lowe. Denne Art ſes jævnligt ſaavel pan vore Veſterhavs- ſom 

Katlegats⸗Kyſter, og viſer fig vel ogſaa i Sundet og Bælterne, 

ſtiondt ikke faa byppigt ſom Terben!); det er iſer tidligt pac 

Foraaret og ſent pan Efteraaret, at Fiſkerne paa de ſſallandſke 

Kyſter tilfældigt fange den blandt andre Fiſte. i 

Binteren tilbringer Somrokken paa ſtorre Dybder, hvori- Levemaade. 

mod den om Sommeren føger grundere Steder nær Kyſterne for 

at forplante ſig. Forreſten ſynes Intet at være befjændt om dens 

Levemaade. 

Den ernærer fig af ſaadanne Fiſke og andre Dyr, der, Maring. 

ligeſom den fælg, have deres Opholdsſted pan Havets Bund; 

altſaa af de forſtjcellige Flynderarter, af Krabber og andre Krebs— 

dyr, af Bløddyr og Orme. Af Krabber har jeg iſer truffet 

unge Taſkekrabber (Platycareinus Pagurus Linn.) og Ses m- 

mekrabber (Portunus) i dens Mave; af Bloddyr ſtal jeg 

anføre (maa Blekſpruter Gepiola). 

Somrokken ſynes at forplante fig hele Sommeren igjcen-Sorplantning. 

nem. Allerede den 4de Maj har jeg ved Veſterhavet fanget Un— 

ger af lidt mere end fem Tommers Længde, der viſtnok kun vare 

faa Dage gamle. Som ovenfor antydet, ere Hunnerne forſt med 

+) Fries's Bemærkning, at denne Rokkeart er „den almindeligſte af 

alle indenlandſke Arter” (Vet. Acad. Handl, f. 1838 S. 145), ſynes 

at ſtaa i Modſætning til, hvad jeg ovenfor har anført om Torbens 

Forekommen hos os, men forklares dog let af Bandets betydeligere 

Dybde i den bohuslœenſke Skjcrgaard, hvor Fries har anſtillet fine 

Jagttagelſer. 
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tre Fods Længde avledygtige, medens derimod Hanner paa om— 

trent halvtredie Fod have ftærft udviklede Forplantningsvedheng. 

Kun et Æg udvifler fig ad Gangen til Modenhed, og man fin— 

der derfor aldrig mere end et enkelt Eg i Wggegangen, medens 

Acgeſtokkene indeholde en Mængde Wggeblommer af meget for— 

ſtjcellig Storrelſe. Efter en Jagttagelſe af Fries (paa an— 

forte Sted) kunde man ledes til den Formodning, at Wgget ikke 

lægges af Moderen, for Foſteret i det er fuldſtendigt udviklet, 

og at Ungen forlader Wghylſteret til ſamme Tid, Moderen ſtiller 

ſig ved dette. Dog ere fortſatte Jagttagelſer over dette Punkt 

nødvendige, De ſpede Unger holde fig tæt inde ved flade Kyſter. 

Kjonnenes Formforſtjeelligheder ere udviklede ovenfor i Beſkrivelſen. 

Skjondt ikke meget agtet ſom Neringsmiddel hos os, anven— 

des den dog meget jævnligere end foregaaende Art, hvilket viſtnok 

ifær maa tilſtrives dens noget betydeligere Storrelſe. Andenſteds, 

hvor man anſer den for en meget god Spiſe (t. Ex. i England) 

har man bemeerket, at den bliver tidig i November, og holder 

fig længere i god Tilſtand end folgende Art. 

Hvilke Fiender Somrokken kan have blandt ſtorre Sodyr, 

er mig ubekjendt. Af Indvoldsorme har man iagttaget et bety— 

deligt Antal hus den: neemlig tre Traadorme (Ascaris suceisa 

Rud.“), Proleptus acutus Duj. og en tvivlſom Spiroptera), 

ſamt otte Bendelorme (Onchobothrium coronatum Rud., 

Onchobothrium uneinatum Rud., Tetrabothrium aurieulatum 

Rud., Tetrabothrium sphærocephalum Deslg., Tetrabothrium 

tumidulum Rud., Tetrarhynchobothrium tenuicolle Dies., Te- 

trabothriorhynchus barbatus Linn., Rhynchobothrium corol- 

) Engang har truffet et temmelig ſtort Antal Exemplarer af en Asca— 

ris (2) i Maven, men disſe vare faa ſterkt paavirkede af Fordojelſes- 

arbejdet, at de ikke kunde beſtemmes; og jeg flutter deraf, at de ikke 

oprindeligt have tilhert Rokken, men derimod en eller anden af den 

nedſlugt Fiſk. 
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latum Rud.). Det anſelige, igleagtige Snyltedyr, Pontobdella 

muricata Linn., tręffes undertiden faſtſuget paa dens Hud. — J 

Maanederne April og Maj har jeg ved Nymindegab opdaget et 

Par Exemplarer af en hidtil ubeſkreven Lernca paa Gjeallerne 

af Somrokken (Lernæopoda ramosa Kr., udmerket ved de to 

ſtore Forlengelſer, Hefteſkiven til hoer Side udſender, ſaa at 

ligeſom et Kors dannes). 

Det nedenſtagende Træfnit viſer Tandformen hos Somrokken; til 

venſtre Side frœmſtilles Hannens, til højre Hunnens Tender. 

Danmarks Siſke. III. 
62 



Artsmeerke. 

129de Art. Skaden (Raja Batis Linn.). 

Snuden temmelig lang, dannende en ſpids Vin— 

kel: Afſtanden fra Snudeſpidſen til Mundens for— 

reſie Rand omtrent lig med eller ſtorre end den 

halve Afſtand fra Mundens bageſte Rand til Gad— 

borſpaltenz Snuden foran Øjnene tre Gange faa 

lang ſom Ojnenes indbyrdes Afſtand, men Snudens 

Længde fra Neſeborene ikke dobbelt fan lang ſom 

Neſeborenes indbyrdes Afſtand. Tænderne ſpidſe. 

Underfladen graalig med mangfoldige ſorte Prik— 

ker og Smaaſtriber, dannede af Hudens Slim— 

kanaler. Begge Flader ſparſomt vebnede med 

meget fmaa og fine Torne, Større Knuder findes 
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kun paa Halen. Skivens Længde til Bugfinner— 

nes bageſte Rand meget mindre end dens ſtorſte 

Brede. Halen kortere end Skiven. Rygfinnerne 

adſkilte, tildels med mellemſtillede Torne. Weh 

den ſyv Fod og derover. 

Jonas Roldingenſis, Daniæ deser S. 79: Raja, Rochel? 

— — — Passer, Schade. 

— — — Rombus, Kuehale, 

Skrubbe? 

Schonevelde, S. 58: Raja levis. 

Bartholin, de medic, Dan. S. 276: Raja. 

Pontoppidan, Atl. I, 646: Raja Batis. 

— — V, 1020: Skadder eller Rokker? 

muͤller, Prodr. n. 308: R. Batis. 

Olavius, Skagens Beſkr. S. 168: Raja Pastinaca. 

Aagaards Beſkr. over Thye, S. 44: Storſkader eller Sletſkader. 

Bing, Beſkr. over Lesſo S. 159: Skade eller Skate. 

Schleep i Iſis f. 1824 S. 895: R. Batis. 

Faber, Tidsſkr. f. Naturv. V, 246: R. Batis. 

— dDb. Fiſche Islands S. 36: R. Batis. 

Bloch tab. 79. Traeſnitet ovenfor efter Varrell. — Hvorledes 

muͤller og Senle kunne være blevne foranledigede til at hen— 

fore Blochs Afbildning, ſom ſikkert nok hører til nærværende 

Art, til Raja lintea Frs., paa hyilken den ſlet ikke pasſer, 

for jeg mig ikke iſtand til at forklare. 

Hvad, der gjør det vanſkeligt at beſtemme, hvorledes Jonas 

Koldingenſis retteſt ſkal udlægges, er forſt den Omſtendighed, at hans 

danſke Trivialbencvnelſer tildels ikke fvare til de lalinſke Navne, eller 

at disſe ſidſte hos ham ſynes at bruges i en ganſke anden Betydning end hos 

det ſextende Aarhundredes berømte Ichthyologer; dernæft, at de danſke Navne 

for Rokkearterne i Løbet af noget mere end halvtrediehundrede Aar gabenbart 

have undergaaet nøgen Forandring, men at det af Mangel paa Materiale 

bliver umuligt at beſtemme, hvor vidt denne Forandring har ſtrakt ſig; en— 

delig at han ſynes at have ſammenſtillet ganſke forſkjellige Fiſke under ſamme 

latinſke Navn. Dette ſkal jeg nærmere oplyſe. Naar han forener Pas- 

ser og Schade (eller rettere Skade), faa er det paa den ene Side 

62" 

Synonymi. 

Afbildninger. 

Bemærkn. 
fil 

Synonymien 
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ſikkert, at hans Tids Ichthyologer med det førfte Navn have betegnet flere 

Flynderarter; men ikke mindre afgjort er det paa den anden Side, at 

Skade i det nordligſte Jydland, paa den norſke Kyſt, ſamt paa Island 

betegner en Rokke, og nermeſt nærværende Art; ligeſom man vel tor an— 

tage, at det altid i Norden har haft den ſamme Betydning, efterdi det 

allerede i Edda forekommer med denne (Skata, ſammenlign Bjørn gal: 

dorſen og de islandſke Fauniſter). Rombus, eller rigtigere Khombus, 

betegner ligeledes Flynderarter, medens Kuehale viſtnok ingenſinde kan 

have vævet anvendt uden paa Rokker. — Derneſt kan merkes, at vii 

Navnet Rokkel have Exemplet paa et Trivialnabn, der i Tiden har 

forandret Betydning ; thi nutildags anvendes det nermeſt paa Ssmrok— 

ken (ftjøndt tildels vel ogfaa paa alle rigeligt med Torne væbnede Rok— 

ker, altſaa paa begge de foregaaende Arter), men i det femtende, ſextende 

og ſyttende Aarhundrede betegnede det idetmindſte fortrinsvis nærværende 

Art, hvilket fræmgaar baade af Schonevelde og af ældre danſke Skrif— 

ter). At Ordet Skade ikke kan antages at have forandret Betydning, 

er ovenfor viſt, men derimod kunde der maaſke opſtaa nogen Tvivl med 

Henſyn til Nuehale eller Kohale; hvilket Navn dog idetmindſte i de 

ſidſte hundrede Aar i nogle Egne har været anvendt paa den her omhandlede 

Rokke. — Naar endelig Jonas Kolding fætter Trivialnavnene Kohale 

og SFrubbe fom ligebetydende, faa cv dette aabenbart ſtridende mod den 

nuværende Sprogbrug, der betegner en Flynderart (Pleuronectes Flesus) 

ved Navnet SFrubbe. Om dette ſidſte Navn i tidligere Dage kan have 

været anvendt paa en Rokke, tor jeg ikke afgjere; men frulde dette have 

været Tilfeldet, ſynes det i al Fald bedre at pasſe paa en af de to fore— 

gaaende Rokkearter end paa nærværende. Efter en omhyggelig Prøvelfe maa 

jeg indrømme, at jeg ikke med Henſyn til denne Forfatters Synonymi kan 

opnaa noget Reſultat: hvad enten man antager, at Kolding har anty— 

det vore tre almindeligſte Rokkearter (Torben, Semrokken og Ska— 

den); eller at han, uden egen Sagkundſrab og vildledet ved Beretninger 

fra forftjællige Egne, under flere Navne kun har betegnet en Art, den 

ſtorſte og i ekonomiſt Henſeende vigtigſte; faa vil der kunne ſiges neſten 
lige meget for og imod begge disſe Antagelſer. — Naar jeg hendrager 

Bartholins Raja til denne Art, faa anſer jeg mig dertil fuldkomment 

*) Exempelvis vil jeg blot henviſe til Arent Berntſens anden Bog 

S. 189 og 248. 
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berettiget, fordi han omtaler Fiſke, „qui mensis nostris vulgo inferan- 

tur», — Det andet Synonym fra Pontoppidans Atlas gjælder maaſke 

mere end en Art, men fortrinsvis dog den nærværende, — Muͤller hører 

herhid, hvad den danſke Fauna angaar, eller for faa vidt han har ud— 

ſkrevet Pontoppidan paa .førftanførte Sted; men, om det af ham 

ſom norſk angivne Trivialnavn er paa den rette Plads, forekommer mig 

meget tvivlſomt; at det gronlandſke Trivialnavn er urigtigt anbragt, er af— 

gjort, — Det urigtige ſyſtematiſke Navn uagtet, kan det dog anſes for 

aldeles ſikkert, at Olavius antyder nærværende Art; uden at jeg derfor 

vil benægte, at han med denne kan have ſammenblandet en eller flere af 

de folgende, ved Skagen viſtnok nu og da forekommende Arter. 

Denne Art, ſom i det ſydlige Kattegat og paa vort Fiſte— 

torv i Kjøbenhavn er bekjcendt under Benevnelſen Rokke, hed— 

der derimod i det nordlige Kattegat (Hirsholmen, Skagen o. ſ. v.) 

Brokke og Skade; og ligeledes er det den ſamme, ſom ved 

Agger kaldes Slæetſkade og Storſkade. Den af Pontop— 

pid an, og efter ham af Müller, anſorte Bencvnelſe Kohale 

bruges nu for Tiden paa Fanø og nogle flere af Øerne i Vaſter— 

havet, ſamt paa endel af Jydlands Veſtkyſt, men ſammentrakkes 

gjerne i det Daglige Sprog til Kvale eller Kval. Jeg truer 

det rigtigſt at indføre Benævnelfen Skade i fin Ret ſom Arts— 

navn, ikke blot fordi den er ægte nordiſt og ældgammel, men fordi 

andre Benævnelfer (t. Ex. Rokke, Glatrokke o. ſ. v.) ville være 

mere eller mindre vildledende og upasſende ). 

Nærværende Art kan paa Grund af fin ſpidſe Snude ikke 

vel forvexles med nogen af de to foregagende Rokkearter; hvor— 

imod den lettere kan ſammenblandes med en eller anden af de 

folgende. Dog adſtilles den fra nogle af disſe ved ſin Farve 

paa Underfladen, fra andre ved den kortere Snude, atter fra 

andre ved en ſparſommere Tornebeveebning o. ſ. v. 

) Dog maa endnu markes, at man viſtnok i mere end trehundrede Aar i Kat— 

tegattet har betegnet denne Art ſom Brokke, og adſkilt den fra fore— 

gagende. J Inventariefortegnelſe af 1537 for Helſingborg Slot (Danſk 

Mag. II, 49) nævnes „eth hundret tyffue Broder og Rocker.“ 

Benævnelſer. 

Beſtrivelſe. 
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Grundfarven er paa Ryggen gran, tildels i det Lever. 

gule, dog hiſt og her med kjodfarvede Striber og Üdbredelſer, 

iſer paa Bryſtfinnerne; ſamt ikke ſjeldent med uregelmæsfige, 

lyſere og morkere Skjolder. Hos enkelte Exemplarer har jeg 

fundet hele Rygfladen, med Undtagelſe af en Del af Snuden og 

Mellemrummet mellem Øjnene og Sprojtehullerne, ligeſom tigret 

ved en ſtor Mengde hvidgule Smaaplatter, de ſtorſte kun af en 

gammel Solvtoſtillings Storrelſe, de fleſte mindre, mange kun 

ſom Vrter. J det Hele taget vifte de ingen ſymmetriſk Anord— 
ning; kun paa hver Side af Rygraden fra Midten af Kroppen 

til Halens Rod dannede de en temmelig iojnefaldende Linie. 

Bugfladen er i Regelen ſmudſigthvid, hiſt og her overlobet med 

Rodt og bedakket med et meget ſtort Antal forte Prikker og Smaa— 

ſtriber (Slimkanaler), der have Üdſeende ligeſom Haarngale og 

Hoveder af forte Knappenaale ). Undertiden er Bugens Grund— 

farve graaladen, undertiden viſer den fig ftærft fværtet og mars 

moreret med Sort. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 54/27; B 25%“; C21 /“; D 43½“ ; 

Skivens Længde (til Bryſtfinnernes bageſte Rand): A 30”; B 14”; 

43%; 2 

Skivens ſtorſte Brede: A 39“; B 18“; C 15%37; D 317; 

Skivens ſtorſte Tykkelſe (lidt bag Sprojtehullerne): A 36“; B 17%; 

13 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bryſtfinnernes Vinkel: A 27“; B13"; 

C 10 /“ ; 

Afſtand fra Bryſtfinnernes Vinkel til Gadboret: A 20“; B 10”; 

C 8Y2" 5 

Bryſtfinnernes ſtorſte Brede: A 167; B 7½“; C 6”; 

*) Ogſaa paa Rygfladen har jeg ſtundom bemærket disſe forte Prikker, 

dog kun i en lille Udſtrekning, nemlig lidt foran Oinene paa 

disſes ydre Side, ligeledes mellem Øjnene, langs Snudens Forbindel— 

ſeslinier med Bryſtſinnerne, ſamt paa Snudeſpidſen. 
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Snudens Brede ved Bryſtfinnernes Begyndelſe: A414“; B6““/; C3%3 

Halens Brede ved Roden: A 4“; B 1677; C 13%; 

Halens Tykkelſe ved Roden: A 2“; B 11“; C 8%; 

Snudens Fræmragning foran Bryſtfinnerne: a, ns“; 
Cc T,; i 

Afſtand fra Snudeſpidſen til ſidſte Gjælleaabnings bageſte Rand: 

4 17/3"; B 8"; C 627"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Mundens forreſte Rand: A 8”; 

B 4%; C 3%“; D 7% 

den lukkede Munds Brede: A 5“; B 25%; C 23%; 

det opſpilede Gabs Lengdegjonnemſnjt: A 47/3 B 18“; C 15%; 

det opſpilede Gabs Bredegjænnemfnit: A 5“; B 247; C 19“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Næfeborenes forreſte Rand: A 7½2“; 

B 3% “j INTET D 6˙¼% 

Længden af Naſeborenes Spalte til Munden“): A 2“; B 13%); 

C 8˙%ʃ; 

Naſeborenes indbyrdes Afſtand fortil: A 45/67; B 2¼ “/; C22“; 

D 4½ 2“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand: A 8“; B 4½/%/3 

C 3¼8“¼; D 7775 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 16“; B 10½““; C8 ¼½ %; 

Øjets Hejdegjennemſnit: A 9“; B 6.“ G 4%); 

Pupillens Lengdegjeennemſnit: A 477; B 20/73 C 2%; 

Pupillens Højdegjænnemfnit: A 3“; B 18/0775 C 177275 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 3%2jK:“; B 17“; C 14“; 

D 33%; 

Spreitehullernes ftørfte Gjænnemfnit (Bredegjennemſnit): A 13 ½““; 

B. 6% Gn 

Sprejtehullernes mindſte Gjcnnemſnit (Lœngdegjannemſnit): A 10“; 

e eee 

Afſtand fra Snudeſpidſen til ferſte Gjalleaabning: A 13/0“; 
B 6/73; 185 5 ½ 455 

nne indbyrdes Afſtand: A 10“/; B 4½““; G 4%; 

*) Dette Maal ev taget fra den bagefte Rand af de ydre Næfeaabnin= 

ger, ſaaledes ſom de i den fædvanlige Tilſtand viſe fig, indtil den 

bageſte Rand af Naſeklappens Flig paa Siderne, og er endel ſterre 

end Maalet midt imellem Naſeborene til Mundens forreſte Rand. 
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forſte Gjællefpaltes Brede: A 87; B 5%; C 4½%3 

anden Gjalleſpaltes Brede: A 10“; B 5½““; C 42/31; 

tredie Gjelleſpaltes Brede: A 12“; B 6“; C 4%; 

fjerde Gjelleſpaltes Brede: A 11“; B 6775 C 41/3"; 

femte Gjalleſpaltes Brede: A 4 10%; 3 B A/ a 

Afſtand mellem forſte Gjalleaabning paa højre og paa venſtre Side: 

4 8% ⁰ 5 BB 3%“/; C 3½%3 

Afſtand mellem ſidſte Nee paa højre og paa venſtre Side: 

A 5% % B 22% C 2843 

Afſtand fra 3 pr Gadborfpalten: A 29½ “; B 13½“; 

C 10 %8“; D 22 ½“/; 

Gadborſpaltens Længde: A 21“; B 7%/; C 6%; 

Afſtand fra Gadborſpaltens 5 0 Rand til de forenede Bugfin— 

ners bageſte Rand: A 62"; B 2½¼ C 25"; 

Bugfinnernes ftørfte Længde: Wi 625% B 3%“; 03% 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 5%“; B 2½“; C 23"; y: 

de udfpændte Bugfinners Brede i Enden: A 9/47; B 48/0" 5 CG4½“/3 

Halens Længde (fra Gadborſpaltens bageſte Rand): A 257; B 12/3; 

C 10 ½½““ ; 

forſte Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 30“; B 12/7; C 16%); 

forſte Rygfinnes Højde: A 22“; B 10%“; C 11/3"; 

Afſtanden mellem forſte og anden ee A 9%; B64 CR Ds 

anden Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 30“; B 14“; C 12%; 

anden Rygfinnes Højde: A 23“; B 12“; 611%; 

Afſtand fra anden Rygfinnes bageſte Rand til Haleſpidſen: A 24“; 

5 

Halefinnens Længde: A 24“; B 11/75 C 7%; 

Halefinnens Højde: A 3/7; B 1½%%; C 17, 

Skiven fremſtiller en uregelmesſig Firkant af meget 

ſtorre Brede end Længde, hvis forrefte Vinkel er ſpids, ligeſom 

ogſaa Sidevinklerne, den bageſte derimod meget ſtump. Skivens 

ſtorſte Brede udgjor mere end to Trediedele (men ikke tre Fjer— 

dedele) af Fiſkens Totallængde, og overgaar betydeligt Skivens 

Længde til Bryſtfinnernes bageſte Spidſe (de forholde fig næften 

ſom fire til tre), og overſtiger ligeledes endel Breden fra Snude— 

ſpidſen til Bugfinnernes bageſte Spidſe (Forholdet næften ſom 
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fer til fem). Snuden danner vel en ſpids Vinkel — af om— 

trent 60 Grader — men gaar temmelig jævnt og med naſten 

rette Linier over i Skivens forreſte Siderande, eller viſer ſig ikke, 

ſaaledes ſom Tilfældet er med de folgende Arter, ſteerkt afſat fra 

Skiven og ligeſom uddragen i en Forlengelſe“). Skivens Sides 
vinkler have Toppunktet noget afrundet, og nær bag dette er den 

bageſte Siderand ofte i en ringe Strakning ſvagt indbojet, men 

forøvrigt noget udbojet eller konvex. Snudens Længde er kjeen— 

deligt ſtorre end hos de foregagende Rokker, hvad enten den ſam— 

menlignes med Totallængden (hvori den indeholdes fer til henimod 

ſyv Gange) eller med forffjællige andre i Artsmerket betegnede Maal. 

Deng Fremragning foran Bryſtfinnerne har ſtorre Længde end 

Brede, og den viſer ingen Fure paa Underfladen. Næeſeborene 

ere anbragte mere end fire Gange faa langt fra Snudeſpidſen 

ſom fra Munden, hvorimod deres indbyrdes Aſſtand indeholdes 

halvanden Gange eller lidt mere i Snudens Længde til Neſe— 

borene. Af Form viſe de ſig lidt triangulere, med en tydelig 

Lap pan den ydre Side og ligeledes med en tydelig, ſtjondt 

mindre Lap fortil, hvilken dog er anbragt lidt bag Næfeborets 

forreſte Rand, og egentlig ligger inde i Næfeboret, Fryndſerne 

paa de ſammenvoxede Neſeklappers frie Sideflige bagtil ere meget 

fine og ſpidſe, ſamt blive noget talrigere end hus de foregagende 

Urter (henimod en Snes Siykker tælles paa hvær Flig). Mund— 

ſpaltens Brede overgaar ubetydeligt Afſtanden mellem Næfes 

borene, og indeholdes henimod fire Gange i Skivens Brede pan 

det Sted, hvor den er anbragt. Hos et Exemplar af omtrent 

fem Fods Længde (en Hun) var Tandforholdet ſaaledes: 

Tænderne vifte fig ordnede i meget tydelige og indbyrdes ved et 

kjcendeligt Mellemrum afſondrede Reekker efter Fiffeng Længde, 

hvorimod en tydelig eller beſtemt Ordning i Tverrqkker ikke kunde 

+) Man ſammenligne Figurerne nedenfor af Raja lintea Frs. og 

Raja vomer Fr. 



986 

forfølges, ligeſom heller ikke her vel kan tales om Brolegnings— 

form. J Overkjaben talte jeg 54, i Underkjceben 56 Tandreek— 

ker; det ſtorſte Antal Tænder, ſom fandtes i nogen af Overkjebens 

Rakker, var ni (mod Midten, hvor Tænderne tillige ere ſtorſt), det 

ringeſte fem (alleryderſt mod Siderne); i Underkjeben var det hojeſte 

Antal elleve, det ringeſte fer; det hele Tandantal i begge Kjeeber 

vil beløbe fig til henimod 800. Aftagelſen i Antallet af Reekkernes 

Zænder mod Siderne er iffe ganſke gradevis og regelmasſig; 

efterat man til Exempel har naaet en Rakke, hvor Tandantallet 

kun er otte, kan man gjerne i den nermeſt udenfor liggende Rekke, 

eller endog i to pan hinanden folgende, telle ni Tender, hvor— 

pan Tallet atter daler til otte. Hvad Tændernes Form angaar, 

fan hæver hvær Tand fig paa en kloftet eller ligeſom tobenet 

Rod (Benene divarikerende); ovenpaa denne Rod ligger en 

rhombiſt Plade med afrundede Vinkler, og fra denne Plade opſti— 

ger bagtil en lidt bøjet, meget ſpids, bagudrettet Torn. Tæn- 

derne mod Siderne i Munden afvige lidt i Form, idet Skiven 

bliver mere ſmal og langſtrakt, og Tornen ſnarere er en umiddel— 

bar Fortſettelſe af dennes bageſte Ende, end egentlig kan ſiges 

at rejſe fig fra den. Kjonnene viſe ingen vaſentlig Forſtjellig— 

hed i Tandformen; Ungerne afvige derimod ikke ubetydeligt, idet 

Tornen efter Alderen enten flæt ikke eller kun i ringe Grad er 

uddannet, og Tandpladen altſaa kun freembyder Form af en ſimpel 

Rhombus. Kja beſejlet ei Overkjeben afviger noget fra For— 

men hos de foregagende Arter, idet Indſnitet i Midten er bre— 

dere og Fligene af en mere tilſpidſet, triangulcer Form, eller ikke 

danne nøgen bredt afrundet Fræmragning; Fryndſernes For— 

hold viſer fig omtrent det ſamme. Mundens Indre er iovrigt over— 

ſpredt med en Mængde ſmaa Papiller. Tungen nappe merke— 

ligt fræmtrædende. Øjnene temmelig ſmaa, af meget langſtrakt 

Form; deres Længdegjænnemfnit, der er næften dobbelt faa ſtort 

ſom Hojdegjannemſnitet, indeholdes fem til fer Gange i Snu— 

dens Længde, og er meget kortere end Pandens Brede mellem 
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dem. Det overſte Øjelaag danner flæt ingen Fremragning; det 

nederſte Ojelaag er temmelig ſvagt udviklet. Sprojtehullerne 

ere ſtillede næften fuldkomment paatveers, og ſtaa kjendeligt til— 

bage for Ojnene i Storrelſe; deres Bigjelle ſidder temmelig 

dybt eller noget ſtjult, og beſtaar af et Duſin Smaablade. Af— 

ſtanden mellem forſte Gjelleſpalte paa højre og venſtre Side 

er omtrent lig med Snudens Længde eller kun ubetydeligt ſtorre; 

den indbyrdes Afſtand mellem. ſidſte Par Gjelleſpalter ſtemmer 

omtrent med Mundens Brede. Hovedets Længde til Skulder— 

bæltet udgjor næften en Trediedel af Totallcengden (nøjagtigere 

kan Forholdet anfættes ſom 1:3 ½¼); Afſtanden mellem forreſte og 

bageſte Gjelleſpalte indeholdes omtrent fem Gange i Hovedets 

Leengde. Bryſtfinnernes Længde ſtemmer omtrent. med den 

halve Totalleengde, men er lidt kortere end Afſtanden fra Snu— 

deſpidſen til Gadboret, og overgaar kun ubetydeligt Halens Længde. 

Deres forreſte Spids ender temmelig langt fra Snudeſpidſen 

(Dennes Frœmragning foran Bryſtfinnerne udgjor mindſt en Tre— 

diedel af Snudens Længde); deres bageſte Vinkel er færdeles 

bredt afſtumpet. Bugfinnerne viſe fig temmelig frærft til— 

ſpidſede bagtil, men have iovrigt intet Uſedvanligt i Formen, lige— 

faa lidt ſom Gadboret. Halen, der i Længde kjendeligt ſtaar 

tilbage for Skiven ſamt for den halve Totallængde, er ſteerkt 

fladtrykket, ved Roden mere end dobbelt fan bred ſom høj, og 

vedligeholder fin fladtrykkede Form i hele Længden, ſeelv under 

og bag Rygfinnerne; den befinder langs Siderne den ſadvanlige 

Hudſom, hvilken dog i en lang Stræfning næppe fremtreeder 

merkeligt. Rygfinnerne ere maaſte i Regelen lidt ftærfere 

udviklede end hos de foregagende Arter, af en foroven temmelig 

bredt afrundet Form, der fraembyder nogen Tilneermelſe til Halv— 

maaneform, og, ſaavidt min Erfaring gaar, altid adſkilte ved et Mel— 

lemrum; men forreſten viſe de betydelig individuel Forſtjellighed. 

Thi, uagtet i Regelen den forſte overgaar den anden i Storrelſe, 

bemeerkes dog undertiden det modſatte Forhold, og Skillerummet 
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mellem dem er ſnart ſtorre, ſnart mindre. Spor til Halefinne 

viſer fig vel i umiddelbar Fortfættelfe af anden Rygfinne; men 

denne Finne er ſaa lidet udviklet og ſaa lav, at den maa kaldes 

aldeles rudimenteer. 

Hos unge Exemplarer, af omtrent en Alens Lengde eller 

ubetydeligt mere, har jeg fundet en ſtor Del af Rygfladen lige— 

ſom ogſaa en Del af Underfladen hvadſe ved en ſtor Mengde 

meget ſmaa, lidt krummede, Huden fun lidet gjennemtreengende 

Torne (ſaa ſmaa, at de hos friffe Exemplarer næppe kunne ſes 

med Lupen, uagtet de ere meget tydelige for Folelſen). De 

Stræfninger, ſom viſe ſig hvadſe, ere paa Overfladen Snuden, 

en ſtor Stræfning af Ryggen, Bryſtfinnernes forreſte Rand, ſamt 

en betydelig Strekning paa deres Midte, en Del af Halen 

og en ſmal Rand pan Rygfinnerne; paa Underfladen ifær Snu— 

den til henimod Neſeborene“). Foran hvert Oje mod dets 

indre Rand ſes et Par ſtorre Torne, og bag Ojet, ligeledes ind— 

vendigt, en; langs Midten af Halens Rygflade indtil forſte Ryg— 

finne fræmtræder en Rakke Pigger eller Benknuder, hvis Tal jeg 

ſedvanligſt har fundet at være femten, fjældnere ſexten; mellem 

forſte og anden Rygfinne iagttages fnarten, ſnart to ſaadanne Knuder. 

Smaatornene have en noget korsdannet Rod, eller udfføde un— 

der rette Vinkler tre til fire Straaler; Spidſen af Tornene har 

jeg hyppigt fundet freemadbojet eller rettet mod Siden, Halens 

Knuder ere af en meget langſtrakt Form (hos et Exemplar af 

en Alens Længde halvtredie til tre Linier lange, men kun en 

Linie brede), pan Midten ofte lidt indſnorede (eller med Tilnær- 

*) Fries angiver, at hos meget unge Individer flæt ingen Smaa— 
torne findes, og at Kroppen er glat paa begge Sider. Da han intet 

Maal anfører, bliver det ubeſtemt, hvad han ved „meget ſmaa Indi— 

vider” vil have forftaact. Jeg erindrer ikke at have ſet mindre Exem— 

plarer end af omtrent en Alens Længde, eller beſidder i al Fald 

ingen Optegnelſer derover; men ſaadanne ere endnu meget unge. 
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melſe til Ottetalsformen), koniſte, i Spidſen med en lille, til— 

bagebojet Torn. Store Exemplarer af Skaden er hvadſe paa 

begge Sider i endnu ſtorre ÜUdſtrekning end de ſpede, dog ſaa— 

ledes, at hiſt og her glatte Mellemrum viſe ſig uden Orden eller 

beſtemt Regel, kun at Bryſtfinnernes bageſte Rand altid ſynes 

at være glat. De ſtorre Torne ved Øjnene og Knuderne langs 

Halens Middellinie og mellem Rygfinnerne ere mere eller mindre 

fuldſtendigt afſlidte eller affaldne; hvorimod der langs hver af 

Halens Sider fremtreder en Rakke Knuder, der dog ere ſtil— 

leve temmelig vidt fra hocerandrek). Af Slimkanaler, der, 

ſom ovenfor bemeerket, betegnes ved et morkt Pigment, findes et 

betydeligt Antal ſpredte pan Fiſkens Bugflade. Paa Rygfladen iagt— 

tages Derimod forholdsvis kun faa; exempelvis kan meerkes en tet— 

ſtillet, meget langſtrakt og ſmal, af meget forte Gange beſtagende 

Gruppe tet pan den ydre Side af hvært Oje, langs med dette og 

ſtrekkende fig noget fræm foran Øjet. Paa Grund af Ryggens morke 

Farve falde disſe, deres forte Pigment uagtet, fun lidet i Øjnene. 

Den indre Bygning har jeg fundet faa nær overensſtem— 

mende med det hos de foregagende Arter beſtrevne Forhold, at 

en yderligere Beſkrivelſe neſten kun vilde blive en Gjentagelſe. 

Hjerneſkallens Længde fra Snudeſpidſen til Waffen 

overgaar lidet en Femtedel af Totalloengden, dens Brede over 

Neſegruberne er ſtorre end dens halve Længde (Forholdet neſten 

ſom fire til ſyv), dens Brede pan det Smaleſte udgjor mere end 

en Fjerdedel af Hjerneſkallens Længde, Snuden, hvis Længde 

üdgjor kjendeligt mere end Hovedets halve Længde (henimod to 

Trediedele), er fladtrykket, tvecegget ſvaerddannet, af lige Brede til 

Enden og denne afrundet. Den forreſte Fontanelle, ſom 

*) Ved at optage tre Rækker Saletorne Artsmerket (efter Muͤller 

og Zenle), vil man udfætte fig for at vildlede; efterdi, ſaalenge 

Mellemrœkken er tilſtede, Siderekkerne i Regelen ſavnes; og, naar 

disſe ſidſte have udviklet fig, er i Regelen Mellemrekken forſvunden. 

Indre 
Bygning. 

Knoglez 
bygning. 
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indtager henimod en Trediedel af Hovedets Længde, og hvis 

Brede indeholdes omtrent 2 Gange i Længden, er fortil meget 

ſterkt tilſpidſet, fon at den ikke kan betegnes ſom egdannet, uden 

for fan vidt dens bageſte Del angaar. Den bageſte Fonta— 

nelle, ſom ved et temmelig bredt Skillerum afgrendſes fra den 

forreſte, indeholdes omtrent 5 Gange i Hovedets Længde, er 

mere end dobbelt faa lang ſom bred, og nærmer fig Formen af 

et Ottetal, eller er lidt indſnoret paa Midten men bredt afrun— 

det i begge Ender. Kjæbebruſkene ere temmelig ſmale, og 

udvide fig ikte ftærft mod Siderne; Ophengebruſkene tem— 

melig forte og ſteerke, bredere opefter. Rygradens ſammen— 

ſmaltede Strakning udgjor neppe to Trediedele af Hjerneſkal— 

lens Længde, Over Bughulen har jeg talt 27 Hvirvler; 

Halen har omtrent 80 eller et Par derover, af hvilke 52 ligge 

foran Begyndelſen af forſte Rygfinne. J Bryſtfinnerne har jeg 

talt 95 Straaler, i hver Rygfinne en halv Snes Styffer, i 

Bugfinnerne 21. 

Afarter af Skaden ſynes ikke at være befjændte. 

Denne Art nager en betydelig Storrelſe, og ſynes at være 

den ſtorſte nordiſke Rokkeart. Paa Norges ſydlige og væftlige 

Kyſter har jeg ſet Exemplarer af ſyv til otte Fods Længde og, 

ſaavidt jeg har kunnet ſktjonne, af henimod et Par hundrede 

Punds Vægt. J Kattegattet træffer man den hyppigſt af tre 

til fem Fods Længde, men ſaadanne Exemplarer ere kun at be— 

tragte ſom Unger, og ere endnu ikke forplantningsdygtige. 

Neſt efter Terben er vel Skaden den nordligſte af vore 

Rokker. Dog troer jeg, det er med Grund, at Faber anfører 

om den, at den ikke ſynes at gaa ret langt nord for Polarkredſen, 

og at den er hyppigere ved de ſydlige end ved de nordlige Ky— 

ſter af Island. Saavidt jeg har kunnet erfare, bliver den paa 

Norges Kyſt temmelig ſjcelden nord for Trondhjcemsfjorden. Bed 

alle ſtotſte, engelſte og irſke Kyſter er den ret almindelig; men 

meget langt mod Syd nager den ikke; idetmindſte vides Intet 
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om dens Forekommen i Middelhavet. Müller og Henle lade 

den udſtrakke ſig til Nordamerika, dog uden at anføre nøgen 

Hjcemmel for denne Angivelſe. — Hvad Skadens Forekommen 

omkring Danmark angaar, Da træffes den i temmelig betydeligt 

Antal langs Iydlands og Hertugdommernes Vaſtkyſt, er ingen⸗ 

lunde ſjelden i Kattegattet, og gaar fælv ind i Sundet og Bel— 

terne. Schleep beretter, at han har erholdt den ved Ekkernforde 

(paa ovenciterede Sted), 

I Levemaade vides den iffe at være veſentligt forſtjellig 

fra de foregagende Arter; kun holder den ſig i Regelen paa dybere 

Band end disſe. Men til fine Tider nærmer den fig imidlertid 

Kyfterne, ſaa at den hos os endog fanges i Bundgarnene “). 

Det er vel iſer for at forplante ſig, og for at folge ſaadanne 

Dør, der tjene dem til Nering, at de Vorne nærme fig Ky— 

ſterne“ *); Ungerne tilbringe deres tidligſte Alder paa lavt Vand, 

og træffe fig efterhaanden ud paa Dybet. J fordums Dage har 

man hos os næret den Tro, at denne og flere Rokkearter beſkyt— 

tede Liget af Druknede mod andre Fiſke nn); en Mening, der 

uaturligvis hidrører fra ufuldſtgndige eller misforſtaaede Jagt 

tagelſer. 

Skaden er en graadig og roygjerrig Fiſk, ſom ikke let 

*) Jeg har ſaaledes ſet fire Exemplarer af fire til fem Fods Længde 

blive fangede i et Bundgarn ved Gilleleje ſidſti September Maaned. 

*) Paa Island vil man have iagttaget, at denne Rokke nærmer fig Syd: 

kyſten allerede i Begyndelſen af Marts, ſamtidigt med Torſkeſtimerne; 

derimod forſt viſer fig paa Nordveſtkyſten af Øen ved St. Hansdags 

Tid, og da bliver til December. 

) Dette læres af Præften Samuel Bugges Ethica christiana, tredie 

Parts 78de Vers (om det ellers ter kaldes Vers), ſaalydende: 

Rokken og er Berommels værd, 

Dog grum i Skik og Farde. 

Man vil og fig”, hun værger Lig, 

At Fiſk dem ei maa tere. 

Levemaade. 

Noring. 
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ſparer noget Dyr, den fan faa Bugt med. Det er ifær Flyn— 

der⸗ og Torſkearterne, der man levere de rigeligſte Bidrag til 

dens Underholdning. Men ogſaa paa forſtjellige, iſeer ſtorre, 

Kreebsdyr anretter den iffe ubetydelig Odelceggelſe. Da dens 

Bevegelſer, ſom Rokkernes i Almindelighed, ere temmelig lang— 

ſomme, ſynes den ſnarere indſkrenket til at lure paa fit Bytte 

end iſtand til at jage det“). 

Sorplantning. Skaden parrer ſig i April og Begyndelſen af Maj, og til 

denne Tid kommer den, imod fin Sedvane, op i Bandets Over— 

flade. J Hjerting fortaltes mig ſaaledes, at et temmeligt ſtort An— 

tal Skader om Aftenen, i ſtille og mildt Vejr, vifte fig i Bugten 

flyvende pan Vandet, og at disſe lettelig kunde fanges blot med 

en Baadshage. Flere Hanner ſtulle forfølge en Hun, og under 

Parringen ere Kjonene meget faſt forenede med hinanden (Pen— 

nant **). Aglagningen begynder i Maj, og fkal vedvare til 

September, da kun et Par Aeg naa Modenhed ad Gangen. De 

friffe Gghylſtre have en ſmuk ſogron Farve og en betydelig Stor— 

relſe“ *). Unger af fint over en Alens Længde, der fangedes i 

det nordligſte Kattegat ſidſt i Juni og forſt i Juli, mener jeg 

at maatte betragte ſom Angel fra ſamme Foraar. Generations— 

*) Et Par Gange har jeg haft Lejlighed til uforſtyrret og i længere 

Tid at iagttage Skader, ſom vare indefluttede i Dammen af en 

Kvaſe. Bevagelſerne have, i Forbindelſe med deres Langſomhed, en 

færegen Grace, ſom dog vanſkeligt lader fig beſkrive. 

) Pennant ſiger (III, 62) med Henſyn til denne Forening, at Fiſkerne 

ofte traekte Han og Hun op ſammen, uagtet kun en af dem har 

ſlugt Agnet. Deraf ſynes man at maatte flutte, enten at de ede 

under Parringen, eller at Hannerne parre ſig med Hunner, ſom 

ere iſorvejen fangede paa Krogene. 

) Paa den norſke Vaſtkyſt har jeg af Hunnerne udtaget Wg af mindſt 

fer til ofte Tommers Længde, tre til fire Tommers Brede. Fries 

troer til denne Art at maatte henføre et i det ſtockholmſke Muſeum 

opbevaret Rokkecg af neſten 13 ſpenſke Tommers Længde og over 

halvſjette Tommers Brede. 
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vedheengene hos Hanner af denne Storrelſe have fun lidt mere 

end en Tommes Længde. Exemplarer af fem Fods Lengde ere, 

ſom ovenfor bemærfet, endnu ikke forplantningsdygtige. Hos gamle 

Hanner naa Forplantningsvedhengene en ſerdeles betydelig Stor— 

relſe, faa at Fiſten neſten faar Udſeende, ſom om den havde 

tre Haler ). Hunnerne blive ikke blot ſtorre end Hannerne, men 

ſynes ogſaa, ſaavidt af Fangſten kan ſluttes, at være talrigere. 

Skaden er den i okonomiſt Henſeende vigtigſte af vore 

Rokkearter, da den, hvorvel den i Individernes Antal paa vore 

Kyſter ſynes at ſtaa tilbage for de to foregagende Arter, overgaar 

disſe fan betydeligt i Storrelſe. Fanget til den rette Tid og be— 

handlet paa den rette Maade afgiver den unægteligt en god Spiſe, 

ſtjondt den ingenlunde nu hos os er faa almindeligt anvendt og 

agtet ſom i tidligere Dage, men gjerne overlades Bonden“ ). 

—: — 8 

*) De engelſke Fiſkere kalde hyppigt de gamle Hanner trehalede 

Skader (three-tailed Skate, Parrell II, 422). Jeg troer, at turde 

antage det for aldeles ſikkert, at det er ſaadanne, der antydes i 

Pontoppidans Atlas (V, 1020) under Navnet Skadde-Konge, 

med Tilfejende: „er ſom de andre, uden at den er fort, og haver 

trende Haler. » 

a) „Den giver en drøj Føde ſamt Tran til Lysnings, hedder det hos 

Olavius. Og Aagaard fortæller: „Bonden har dem om Vinteren 

i lang Tid hængende ferſke i fri Luft, og ſkjcœrer Stykker deraf, 

ligeſom forbruges, da denne Fiſk længere end andre kan uden Salt 

holde fig ufordervet.“ — At denne Fiſk fordum havde ſtorre Betyd— 

ning hos os end nu, ſes blandt Andet deraf, at Arent Berntſen 

optager den i fin Landgildes Taxt (tolv Stykker regnes lige med en 

Tønde Hartkorn); og Schonevelde omtaler Fiſkeriet af den ved 

Sylt og Fohr fom betydeligt, faa at ſtore Masſer udførtes til Tydſk— 

land (passim inſinitam illarum copiam habent, ad aerem sic- 

cant et magno quæstu Hamburgum mari exportant, unde in 

varia superioris Germaniæ loca distrahuntur). Ligeledes ſkylde 

vi Schonevelde den Efterretning, at de terrede Rokkemaver ikke 

blot til hans Tid benyttedes ſom Neringsmiddel, men tillige af 
Danmarks Siſte. III. 63 

Auvendelſe. 
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Mod Slutningen af Sommeren er Sfaden utidig, og i Okto— 

ber ſkal den ifær være flæt ſom Føde; men fra November be— 
gynder den igjen at tiltage, og nager fin ſtorſte Fuldkommen— 

hed i Maj. Hannerne ſtulle tabe fig hurtigere end Hunnerne. 

Som en glubſt Fiende af denne Rokkeart have Fiſtere paa 

Jydlands Væftfyft (ved Nymindegab) angivet mig den ſaakaldte 

Sverdfiſk (en Delfinart med høj, ſverddannet Rygfinne, maaſte 

Delphinus Orcs Linn.). Den folger endog de pan Krogene 

fangede Rokker, idet de trakkes op, næften til Baaden, og 

flipper, ſom Fiſkerne udtrykke fig, Leveren ud af dem, idet den 

bider et ſtort rundt Hul paa Bugfladen, der har Üdſeende, ſom 

om det var klippet med en Sax. — Af Snyltedyr ſtal jeg forſt 

anfore det ved ſin Storrelſe anſeligſte, der dog ikke alene er 

en Fiende af Skaden, men ogſaa af flere andre Rokkearter: 

nemlig den, allerede ovenfor (S. 977) nævnte, fer til otte 

Tommer lange Pigigle (Pontobdella muricata), ſom man ikke 

ſieldent treffer faſtſuget paa dens Underflade, og fyldt med dens 

Blod; ſtundom ſes derimod kun de Merker, ſom Iglen har efter— 

Mange betragtedes ſom en Lekkerhed (Rajarum ventrieulos ex- 

pandunt piscatores, sed elotos, et ad ventum siccant. Accedunt 

proxime ad Ichthyocollam et multis cocti cum butyro in de— 

liciis sunt). — Naar i Brev af 1 December 1580 (Jydſke Regi— 

ſtrant III, 790, b) peder Seggelund, Borgemeſter og Tolder i 

Ribe, paalægges „paa Fiſkerlejerne ved Ribe at kjobe nogen tør Fiſk: 

Samraſk, Linſkulder, Middellinſkulder, ter Hvidling, ter Torſt, pil— 

rocher, Sund og Maffve, og andet, ſaameget han kan tænke, der 

gjeres behov til Kongens Borde; faa menes her viſtnok ved det 

uſcdvanlige og upaatvivleligt urigtigt anvendte Navn Pilroche (hvorom 

mere under en anden Fiſk) nærværende Art; ligeſom ved Maffve 

upaatvivleligt de nysnævnte Rokkemaver betegnes, om endog kun til— 

dels, idet Ordet maaſke bruges noget kollektivt, og tillige indbefatter 

Torſkemaver. 
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ladt fig. — J Næfeburene hos ſtorre Exemplarer findes jævnligt 
en ſtor Snyltefræbg (Lernæopoda Dalmanni Retz.”). Af Ind⸗ 

voldsorme ere trufne hos den i Tarmen et Par Bendelorme 
(Rhynchobothrium corollatum Rud. og Onchobothrium coro- 

natum Rud.), i Maven en Traadorm (Ascaris rotundata Rud.), 

foruden et Par endnu uſikkre Snylteorme (Ascaris Rajæ Bellh. 

og Spiroptera Raj Batis Bellh. o. ſ. v.). 

*) Se Naturh. Tidsſkr. I, 264. Efter ſenere Underſogelſer adſkiller jeg 

iøvrigt, paa Grund af veſentlige Afvigelſer, denne Form fra Sleg— 

ten Lernæopoda, og betragter den ſom Typus for en ny Slægt, 

Charopinus Kr., ſom jeg haaber andenſteds at faa Lejlighed: til at 

karakteriſere. 
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130te Art. Gjogerokken (Raja fullonica Linn.). 

Snuden udtrukken i en Spids og afſat fra 

Skiven, men ikke lang. Dens Længde til Mundens 

forreſte Rand indeholdes henimod tre Gange i Af— 

ſtanden fra Mundens bageſte Rand til Gadboret, og 

er tre Gange faa ſtor ſom Pandens Brede mellem 

Øjnene; dens Længde tilNæfeborene er ikke dobbelt 

faa ftor ſom disſes indbyrdes Afſtand. Skivens Un: 

derflade hvid, udenforte Prikker og Striber. Ten— 

derne temmelig lange, tynde, ſpidſe Krogtender, ſom 

Artsmerke. 
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ingenlunde kunde ſiges at danne Brolegning. Ryg 

fladen færdeles tæt væbnet med Smaatorne, Bugfla— 

den ſparſommere; paa Halens Rygflade nær Middel— 

linien to je vnſides lobende Rekker af Pigger. Skivens 

Længde til Bugfinnernes bageſte Rand omtrent lig 
med Breden; Halen kortere end Skiven. Rygfins 

nerne kun lidet adſkilte, uden mellemſtillede Torne. 

Totallengden tre Fod og derover. 

Aſcanius, Icon. rer, natur. V, 4: la Raie chardon. 

Montagu, Mem. of the Wern. Soc. II, 420: R. chagrinea 

Fleming, Brit. anim. S. 172: R. aspera. 

Fries, Vet. Acad. Handl. f. 1838 S. 150: R. fullonica. 

Synonymi. 

Aſcanius tab. 43, en ret wejagtig Afbildning. Det ovenſtaaende Ufbildninge r. 

Omrids er efter Wrights Tegninger hos Fries; paa venſtre 

Side forneden fremſtilles Tandformen, paa højre Formen af 

Halens Benknuder. 

Da denne Art her førfte Gang fræmtræder ſom danſk, ſavnes ſalv— Bemeærkn. 
til 

følgelig en indenlandſk Synonymi. Citatet af Aſcanius (eller maaſke rettere Synonymien. 

Rathke“) tilhører kun den norſke Fauna. Med Henſyn til Synonymien 

hos fremmede Forfattere kan nogen nærmere Oplysning findes hos Fries. 

Om vore Fiffere i det nordligſte Kattegat eller mod Veſter⸗ 

havet udmerke denne hos os ſſeldne Art med noget ſereget 

Navn, kan jeg ikke beſtemme, da jeg aldrig har været faa hældig 

at fe den paa vore Kyſter. Hvorvel jeg oftere har været tilftede 

ved dens Fangſt paa Norges Bæftfyft, har jeg dog heller ikke der 

bemeerket, at Fiſkerne havde noget Trivialnavn for den“). Jeg har 

Derfor til Artens Betegnelſe laant det Navn, ſom fvenffe Fiſkere 

pan fine Steder i den bohuslenſke Skjcrgaard anvende paa den. 

*) Om Udgiveren af det femte Hefte af Aſcanius's Icones &e., J. 

Rathke, er at betragte ſom Textens Forfatter, eller kun har uddra⸗ 

get denne af Aſcanius's Manuſkript, er mig efter Fortalen ikke 

tydeligt. 

) Rathke hos Aſcanius angiver Wabſkade, der ſynes bedre pas- 

ſende paa fo andre nordiſke Arter. 

Benævnelfer . 
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Den færegne Beſkaffenhed af Tandforholdet og den Maade, 

hvorpaa Benknuderne ere anbragte pan Halens Rygflade, betegne 

tilſtrekkeligt nærværende Art. 

Farven har jeg pan Rygfladen fundet lyſegraa i det Bruns 

agtige med enkelte (tre til fire) ſmaa, forte Plætter; Brpyſtfinner⸗ 

nes bageſte Rand morkere end Hovedfarven, og Rygfinnerne ſamt 

Haleſpidſen ſortagtige. Underfladen hvid, dog med Undtagelſe 

af Snudeſpidſen, der i Farve omtrent ſtemmer med Rygfladen. 

Ojets Pupille ſortblaa, Hornhuden ſolvpfarvet. 

ÜUdmaalinger. 

Totallengde: 40/4"; 

ſterſte Brede: 25“; 

Snudens Brede mellem Bryſtfinnernes Begyndelſe: 3½3 
Halens Brede ved Roden: 2¼“3 

Halens Brede mellem Rygfinnerne: /“; 

ſterſte Tykkelſe (bag ſidſte Gjælleaabning): 2½“; 

Halens Tykkelſe ved Roden: 1%"; 

Halens Tykkelſe mellem Rygfinnerne: J; 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til ſidſte Gjelleaabnings bageſte Rand: 

111273 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til Mundens forreſte Rand: 5“ 31 "> 
den lukkede Munds Brede: 3½“¾3 

det opſpilede Gabs Lengdegjennemſnit: 4“; 

det opſpilede Gabs Bredegjennemſnit: 3“; 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til Neſeborenes forreſte Rand: 4 Ye" 5 

Længden af Neſeborenes Spalte: 18/4"; 

Neſeborenes indbyrdes Afſtand fortil: 27/2"; 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand: 5”; 

Øjets Lengdediameter: 16“; 

Øjets Hejdediameter: 11“; 

Pupillens Lengdegjennemſnit: 4½““; 

Pupillens Hejdegſennemſnit: 3 ““; 

Pandens Brede mellem Øjnene: 18“; 

Ufftanden fra Øjets yderſte Rand til Bryſtfinnens Pderrand: 3”; 

Sprejtehullernes ſtorſte Gicnnemſnit: 1“; 

— — — —— ñ — 
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Sprøjtehullernes mindſte Gjennemſnit: //; 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til forreſte Gjclleaabning: 9“; 

Gjelleaabningernes indbyrdes Afſtand: J“; 

forſte Gjelleſpaltes Brede: 97”; 

anden Gjelleſpaltes Brede: 10“; 

tredie Gjelleſpaltes Brede: 10 ½““/; 

fjerde Gjelleſpaltes Brede: 11“; 

femte Gjelleſpaltes Brede: 8““/; 

Afſtanden mellem forſte Gjelleaabning paa højre og paa vanſtre 

Side: 6”; 

Afſtanden mellem ſidſte Gjalleaabning paa højre og paa vanſtre 

Side: 3¼“; 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til Gadborſpalten: 19¼“; 

Gadborſpaltens Længde: 1”; 

Afſtanden fra Gadborfpaltens bageſte Rand til de forenede Bugfin⸗ 

ners bageſte Rand: 15/6"; 

Halens Længde (fra Gadborſpaltens bageſte Rand): 20/47"; 

forſte Rygfinnes Lengdeſtrekning: 2“; 

forſte Rygfinnes Højde: 1”; 

Afſtanden mellem førfte og anden Rygfinne: 2½ “3 

anden Rygfinnes Lengdeſtrekning: 2“3 

anden Rygfinnes Højde: 1”; 

Afſtanden fra anden Rygfinnes bageſte Rand til Haleſpidſen: 1/.“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bryſtfinnernes Begyndelſe: 3“; 

Bryſtfinnernes Lengdeſtrekning: 18 ½“¼/; 

Bryſtfinnernes ftørfte Brede omtrent: 10“; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: 5”; 

Bugfinnernes ftørfte Længde: 6“; 

Halefinnens Længde: 1½/3 

Halefinnens Højde: 2¼ . 

Skiven har Form af en temmelig regelmesſig, paa Spids 

ſen ſtillet Firkant med omtrent ligeſtor Længde og Brede. Side— 

vinklerne ere omtrent rette, og træde temmelig ſkarpt frem; de 

forreſte Siderande danne et Par ſvage Bolgebugtninger; de bas 

geſte Siderande viſe en meget ſvag Indbojning tæt bag Vinkel— 

ſpidſen, men ere iøvrigt udbojede eller konvexe. Snuden er ty⸗ 



1000 

deligt afſat fra Skiven eller uddragen i en Spids. Dens Længde 

til Øjnene eller Munden indeholdes omtrent otte Gange i Total— 

lengden, neſten tre Gange i Afſtanden fra Mundens bageſte 

Rand til Gadboret, og er tre Gange fan ſtor ſom Pandens 

Brede, Den frie, foran Bryſtfinnernes Spidſer fræmragende 

Del overgaar lidet Halvvelen af dens Længde. Neſeborene 

ere anbragte temmelig nar Munden (omtrent fem Gange faa nær 

Munden ſom Snudeſpidſen); deres indbyrdes Afſtand er omtrent 

lig Snudens halve Længde; de viſe fig ſom ſmaa, rundagtige, 

med et Par Hudlapper forſynede Aabninger. Den lukkede Mund 

har Halvmaaneform, eller den forreſte Rand er ſteerkt fremadbojet, 

den bageſte indadbojet; det opſpilede Gab har en temmelig bety— 

delig Storrelſe, med Lengdegjeennemſnitet overgagende Breden. 

Tenderne fræmftille aldeles ikke, ſaaledes ſom i Almindelighed 

hos Rokkerne, en Brolegning, men ere ordnede meget tydeligt og 

regelmesſigt i Lengdercekker; af ſaadanne har jeg talt 62 i Over⸗ 

fjæben, 68 i Underkjceben; i hver Rakke har jeg i det Hojeſte 

(mod Midten) fundet ni Tender, i det Mindſte (allerlengſt mod 

Siderne) fer; Rakkernes Tandantal viſer altſaa juſt ikke ſtor For— 

ffjællighed; langt betydeligere er Sterrelſesforſtjcellen, og Tand— 

baandet bliver mod Siderne, paa Grund af Tandernes aftagende 

Storrelſe, meget ſmalere end mod Midten. Hvad nu Formen af 

de enkelte Tænder angaar, da udſendes fra den forreſte Ende af 

en temmelig lille, noget uregelmesſigt dannet Rod en forholds— 

vis flor, noget ſammentrykket, meget ſpids og ſteerkt bueagtigt 

tilbagebojet Hundetand eller Hugtand. De længfte af disſe Tand— 

ſpidſer (i Underkjceben, hvor Tænderne naa en betydeligere Stor— 

relſe end i Overkjceben) have to til halvtredie Liniers Længde. Alle 

Tecenderne i en Tandrakke danne med deres teetſtillede Spidſer 

ligeſom Hjulet i en Spore. Øjnene ere af noget elliptiſk Form, 

temmelig ftærft fremragende over Hovedets Flade; deres Lengde— 

gjænnemfnit overgaar lidt en Fjcerdedel af Snudens Længde, og 

ſtaar ikke betydeligt tilbage for Pandens Brede mellem Øjnene; 
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Højdegjænnemfnitet udgjor omtrent to Trediedele af Længden; 

Pupillen er temmelig lille, af aflang Form eller med noget ſtorre 

Længde end Højde. Det overſte Ojelaag danner ingen Fræms 

ſpringning ſom hos Terben og Somrokken. Sprojte— 

hullerne, ſom ere anbragte tæt bag Øjnene og neſten paatveers 

(dog med den pderſte Ende lidt fremadrettet), have elliptiſt Form 

og en ret betydelig Storrelſe; deres ſtorſte Gjænnemfnit er kun 

omtrent en Trediedel mindre end Ojets Længdegjænnemfnit. Af— 

ſtanden mellem forreſte Gjelleſpalte paa højre og venſtre 

Side er ſtorre end Snudens Længde og omtrent dobbelt fan ſtor 

ſom den lukkede Munds Breve; Aſſtanden mellem ſidſte Gjalle— 

ſpalte paa hvær Side har derimod netop kun Mundens Brede; 

de ſtorſte Gjalleſpalters Længde ſtaar kun lidet tilbage for Sproj⸗ 

tehullernes ſtorſte Gjænnemfnit. Paa Skulderbeeltet mod dets 

Hjørner viſer fig ligeſom Spor af et fjætte Par Gjalleſpaltersi 

to temmelig ſtore, halvmaanedannede Hudfolder. Afſtanden fra 

Bryſtfinnernes forreſte Vinkel til Snudeſpidſen er ſtorre 

end Snudens halve Længde og omtrent lig med Gabets Brede. 

Bryſtfinnernes Længde ſtaar lidt tilbage for Skivens Længde til 

Gadborets forreſte Rand; deres ſtorſte Brede overgaar noget deres 

halve Længde; deres bageſte Vinkel er bredt afrundet. Bugs 

finnerne udmærfe fig ved en temmelig betydelig Længde og 

ved en ſmal tilſpidſet Form: deres Længde er neſten lig med en 

Trediedel af Halens Længde, og overgaar Breden af de forenede 

Bugfinner ved Roden. Gadboret er en Lengdeſpalte neſten 

midt imellem Snudeſpidſen og Haleſpidſen, eller kun ubetydeligt 

nærmere den forſte. Rygfinnerne ere middelmaadigt ſtore, 

indbyrdes omtrent af lige Storrelſe og Form, nerſtillede (ſtundom 

endog ved Roden ſammenſtedende), uden mellemſtaaende Torne, 

med afrundet Triangelform. Haleſpidſen bag anden Rygfinne er 

noget kortere end anden Rygfinnes Lengdeſtrakning, og viſer fig 

i hele Længden ovenpaa forſynet med en lab Halefinne. Langs 

Siderne af Halens Underflade findes, ligeſom hos de foregagende 
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Rokkearter, Spor af en Hudføm, der dog fun er fvagt fræmtræs 

dende. Af alle nordiſke Rokkearter har denne den tættefte eller 

fuldſtendigſte Tornevebning: hele Rygfladen og en meget ſtor 

Del af Underfladen (Bugfinnerne, Gadborregionen, en Del af 

Bryſtfinnerne og en lille Stræfning om Munden gjøre Undta— 

gelſe) ere færdeles tæt beſtroede med talloſe Torne, der i det 

Hele taget ere for ſmaa, til at man med det blotte Oje kan er— 

kjcende deres Form. Under Lupen ſes, at de beſtaa af en mere 

eller mindre regelmasſig, kors- eller ftjærnedannet Rod, fra hvis 

Midte en tilbagekrummet Spids reiſer fig. Foruden denne al— 

mindelige Tornevoebning fræmtræde flere Steder paa Rygfladen 

Pigger eller ſtorre Benknuder af en noget ſammentrykket 

Form, med oval elliptiſt, temmelig flad, mere eller mindre tydes 

ligt ſtraalet eller riflet Rod og tynd, ſpids, vinkelagtigt tilbage— 

bojet Torn. Af ſaadanne Pigger har jeg paa Snudeſpidſen talt 

femten i to, noget uregelmesſige Lengdercekker; langs hvert Ojes 

forreſte Rand fem eller fer, ſom danne en bagudkrummet Tver— 

ræffe; langs med Øjets inderſte Rand og hen til Sprojtehullet 

fire eller fem i en noget udadſkraanende Lengdercekke“); langs 

Ryggens Middellinie fra Nakken til (og paa) Skulderbeltet en 

Længderæffe, beſtagende af ſyv eller otte ikke meget ſtore og til— 

dels ſterkt afſtumpede Benknuder. Paa hver Side af denne 

Rekke, i nogen Afſtand fra den og i omtrent Midten af dens 

Længde, har jeg fundet tre eller fire Pigger ſtillede ſammen efter 

Længden, dog noget uregelmesſigt. Endelig viſer fig ſom det 

meſt Üdmerkende i denne Rokkes Tornevebning to Rakker Pigger 

langs Halens Rygflade, nær dennes Middellinie, dog adſtilte ved 
et Mellemrum, der, ſtjondt tildels meget ſmalt, imidlertid over— 

alt er tydeligt. Disſe to Ræffer begynde allerede pan Kroppen 

+) Stundom finder ingen Afbrydelſe Sted mellem Øjets forreſte og 

bagefte Rokke, eller der iagttages kun en Rakke, ſom ſtrakker fig 

lige fra den ydre Ende af Øjets forreſte Rand til Spreftehullet. 
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et Styffe foran Væffenet”), og ſtrakke fig til forſte Rygfinnes 

Begyndelſe; de forſte ſidde videre fra hvcerandre og ere mindre, 

men efterhaanden vore de i Storrelſe **), og rykke tillige hveer— 

andre faa ner, at de ikke blot med Roden ſtode op mod hver— 

andre, men endog tildels ligeſom trænge hværandre ud af Ræffen 
og hen mod Siderne. Allerbageſt mod Rygfinnerne aftage de igjæn 

lidt i Storrelſe, og viſe ſmaa Mellemrum. Tallet i hver Rakke 

beløber fig, naar Tællingen begyndes bag Bakkenet, til 43 eller 

44; regnes de paa Bakkenringen og paa Kroppen anbragte 

Knuder med, ſtiger Tallet over 50. Da Halens Pigger ere an— 

bragte, ikke ovenpaa, men paa Siderne af Ryghvirvlernes opſtigende 

Fortſettelſer, fan ere deres Torne ikke rettede i Vejret eller lod— 

rette, men ligge tværtimod fladt ud mod Siderne i vandret Stil— 

ling. Skjondt Halens Siderande ingen Knuderakker viſe, faa 

ere dog de pan disſe i flere tætte Reeker anbragte Smaatorne 

ikke ubetydeligt ſtorre end Smaatornene ellers i Almindelighed. 

Om denne Arts indre Bygning og Benrad er jeg, af Mans 8 

gel paa Exemplarer, ikke iſtand til at meddele nogen Oplysning. 

Afarter af Gjogerokken ſynes ikke bekjcendee. AUlfarter. 
Tre Fod omtrent ſynes at være dens almindelige Storrelſe; Sterrelſe. 

thi de ikke faa Exemplarer, Fries har underſogt, havde alle dette 

Maal; og de Exemplarer, jeg paa den norſke Kyſt har haft Lej— 

lighed til at fe, tjente til Befræftelfe herpaa. Maaſke overſtiger 

Artens Sterrelſe aldrig fire Fod *). 

Gjogerokken udſtrekker fig fra Norges Væftfyft til Mid- Sorerommene 

delhavet; men, hvad dens nordlige Üdbredelſe angaar, da er det 

+) Nogen individuel Forſkjel maa finde Sted i dette Forhold; da 

Fries anfører, at Rekkerne begynde ſtrax bag Skulderbeltet, medens 

jeg fælv har fundet dem begyndende lidt foran Bakkenet. 

) De ftørfte har jeg fundet af omtrent fire Liniers Længde og lidt 

mere end lo Liniers Brede hos det beſkrevne Exemplar. 

) Hos Aſcanius angives imidlertid den ſedvanlige Sterrelſe til 

4—5 Fod. 
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mig ikke befjændt, at den nager nord for TZrondbjæmsfjørden; og, 

med Henſyn til dens Forekommen i Middelhavet, har jeg kun 

Müllers og Henles Angivelſe at ſtotte mig til. J Kattegattet 

ſynes den kun ſjeeldent at gaa ind), og jeg har overhovedet 

ingen ligefrm Erfaring for, at den nogenſinde er fanget paa 

vore Kyſter. Naar jeg imidlertid betragter den ſom en ſikkert 

til den danſte Fauna henhørende Art; er det, fordi de ſpenſke 

Fiſtere fra den bohusleenſke Skjcergaard jævnligt fange den i 

Skagerak og Vaſterhavet, og befræfte dens Forekommen under 

jydſke Kyſt ved et eget Trivialnavn ? ). 

Levemaade. Gjogerokken er en Dybvands-Fiſk. Jeg har flere Gange 

paa den norſke Kyſt, t. Ex. i Stavanger-Egnen, ſet den blive 

fanget paa en Dybde af 50 Favne og mere, men aldrig paa 

lavere Band, Den erholdes fun tilfældigt og enkeltvis mellem 

Torſt, Langer, Brosmer, Rodfiſk o. ſ. v. Jøvrigt ved jeg Intet 

om dens Levemaade. 

læring. Haller ikke om dens Næring har jeg nogen nærmere Kund— 

ffab. Efter Beſkaffenheden af dens Tænder kunde man maaſte 

være berettiget til at anſe den for glubſkere end vore andre Rokker. 

gorplantning Om Forplantningen vides hidtil Intet”); og det Samme 

gjelder med Henſyn til dens Fiender. 

+) Ekſtrem anfører den ſom fjældent forekommende i Kattegattet. 

Götheb. Samh. Handl. f. 1850 S. 41. 

*) „De ſom hemföras tages längre ut i Skagerack och Nordſjön, när— 

mare de jutſka och norrſka kuſterna än de ſvenſka. — — På andra 

ſiſkelägen har jag hört, att den äfven benämnas Jutſk Roda.” 

Fries J. e. — Om vore Fiſkere, t. Ex. Skavboerne, kun meget 

fjældent erholde denne Art; da er det blot fordi de i Regelen ikke 

fjerne fig faa langt fra Land, at de naa den Dybde, hvorpaa den 

lever. 

) Hvad hos Aſcanius anferes, er aldeles almindeligt, og pasſer om— 

trent paa alle Rokke-Arter. At det i ſamme Verk afbildede Rokkecg 

virkeligt tilhører nærværende Art, forekommer mig ikke aldeles ſikkert. 

I ͤ—-— — — — — — — RS 
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131te Art. Hvidrokken (Raja lintea Fr.). 

Snuden udtrukken i en Spids og tydeligt afſat Artsmerke— 

fra Skiven, ſamt af betydelig Lengde (dens Lengde 

til Mundens forreſte Rand indeholdes ikke to 

Gange i Afſtanden fra Mundens bageſte Rand til 

Gadboret, og er fire Gange faa ſtor ſom Pandens 

Brede mellem Øjnene; dens Længde til Neſeborene 

er mere end dobbelt faa ftor ſom disſes indbyrdes 

Afſtand). Tænderne fmaa og ſpidſe. Skiven af 

ftørre Brede end Længden til Bugfinnernes bageſte 

Rand, med Underfladen ganſke glat, hvid, uden 

forte Prikker eller Striber og med Rygfladen kun 
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meget ſparſomt tornevebnet. Halen, ſom er kortere 
end Skiven, har tre Rekker ſtorre Benknuder af 

ejendommelig (treſidet-pyramidalſk) Form. Rygfin— 

nerne tetſtillede, uden mellemſiddende Torne. 

Længden fyv Fod. 

Montagu, Wern. Mem. II, 423: Raja oxyrhynchus, 

Jenyns, Man. br. Vertbr. p. 511: R. oxyrhynchus. 

Yilsfon, Prodr. S. 119: R. fullonica. 

Parrell, Brit. fish. II, 424: sharp-nosed Ray. 

Fries, Vet. Acad. Handl. f. 1838 S. 154: Raja lintea. 

Ekſtrom, Göth. Samh. Handl. f. 1850 S. 41: R. lintea. 

Nyere Afbildninger af denne Art ere mig ikke bekjendte“), med Und: 

tagelſe af det Treſnit, ſom VNarrell leverer efter en Tegning 

af Couch (en gammel Han); hvilket jeg, i Mangel af Bedre, 

her har gjengivet. : 

Med Henſyn til den ovenftaaende Synonymi, der er hentet fra vore 

Nabofaunger, da Arten forſte Gang her fremtreder ſom danſk, ſkal jeg 

blot bemerke: at Fries tilſtrekkeligt har godtgjort, at den linneiſke R. 

oxyrhynchus (en Middelhavs Art) er beſtemt forſtjællig fra den her be— 

ſkrevne og af engelſke Fauniſter ſom R. oxyrhynchus betegnede Art. 

Ved at tildele den et nyt Artsnavn, har han altſaa vaſentligt bi— 

draget til at hæve den tidligere Forvirring. — Blochs R. oxyrhynchus 

hører ligeſaalidt herhid ſom den linneifte. Derimod maa Wilsſons R. 

fullonica have Plads her, ſaavidt Diagnoſen betreffer; hans Synonymi 

og Trivialbencvnelſer ſammenblande derimod tre eller fire Arter ““). 

*) Willoughbpy har i fin Tid givet en Afbildning og ſenere Pennant. 

Blochs tab. 79, ſom Muͤller og Senle hiddrage til nærværende 

Art, hører, ſom allerede bemerket, til Raja Batis. 

) Et paafaldende Exempel paa den ringe Omhu, hvormed Synony- 

mien hos Muͤller og Senle er behandlet, afgiver nærværende Art. 

Om Bloch har jeg allerede yttret mig; men hertil kommer, at 

Nilsſons Raja fullonica førft uden nogen antydet Tvivl henføres 

til nærværende Art, og derpaa et Par Blade ſenere (S. 154) op- 

tages blandt de Rokker, hvis Plads er ubeſtemt. 
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Fries kalder denne Art Hvit-rockan, formodentlig med Benævneifer. 

Henſyn til dens hvide Bugflade. Jeg optager ſaameget heller 

dette Navn, ſom jeg af de engelſke Fauniſter erfarer, at den 

ligeledes paa Orknej-Oerne og ved de ſkotſke Kyſter betegnes ſom 

the white Scate. 8 

Blandt vore lang- og ſpidsſnudede Rokker udmeerker denne Beffrivelre 

fig ved ſvag Tornevebning i Forbindelſe med den uplettede 

Bugflade. 

Farven har jeg pan Rygfladen fundet ſtiffergraa eller af 

et noget urent Graabrunt, paa Bugen maelkehvid. 

UÜdmaalinger. 

Zotallængde: 33¼ ); 

ftørfte Brede: 20”; 

Længden fra Snudefpidfen til Bugfinnernes bageſte Rand: 18 ¼“; 

Snudens Længde til Mundens forreſte Rand: 5/8“; 

Snudens Længde til Neſeborene: 4½%z 

Afſtand fra Naſeborene til Mundſpalten: 7“; 

Naeſeborenes indbyrdes Afſtand: 21%; 

den lukkede Munds Brede: 27“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand: 4/8“; 

Øjets Lengdegjcennemſnit: 10“; 

Pandens Brede mellem Øjnene: 14%; 

Sprejtehullets ftørfte Gjænnemfnit: 677; 

Afſtand fra Mundens bageſte Rand til Gadboret: 8/27; 

Gadborſpaltens Længde: 10”; 

Længden af Halen fra Gadboret bageſte Rand: 18”; 

Bugfinnernes Længde: 47/3"; 

Længden af de mandlige Forplantningsvedhæng: 1“. 

Hvad Skivens Form angaar, da er den af noget ſtorre 

Brede end Lengde, med de forreſte Siderande lidt bolgedannede 

») Det bor bemerkes, at Udmaalingerne ere efter et tørret Exemplar, 

og altſaa ikke kunne beſidde en ſaadan Nojagtighed, ſom et friſkt 

eller i Spiritus opbevaret Exemplar vilde have lilſtedet. 
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eller uds og indbøjede, med Sidevinklerne bredt afrundede og med 

de bageſte Siderande jævnt udbuede; naar nu hermed forenes den 

ſpidſe Snude, faar Skiven Udfeende af en Sektor eller et Cir— 

keludſnit, dog med nogen Uregelmasſighed; Snuden er ſterkt ud— 

trukken fra Skiven og af betydelig Længde. Neſeborene viſe 

ſig temmelig ſtore, og ere anbragte ner Munden. Denne er en 

neſten lige Tverſpalte, eller viſer fig kun i meget ringe Grad 

bøjet. Kjebebruſkene have forholdsvis en temmelig betydelig 

Brede, Tendernes Anordning og Form er neſten ſom hos 

Skaden. Dog maa makers, at jeg har fundet Lengderakkerne 

ſtillede tættere pan hocrandre (hvorved en tydeligere Brolegning 

froembringes), men lidt mindre regelmeesſigt. Jeg har talt 48 

Længderæffer i hvær Kjæbe, de midterſte dannede af fer eller 

højft fyn Tænder, de alleryderſte af fire. Taendernes Rod, ſom 

er afrundet-firkantet, tildels med temmelig ſteerk Tilnærmelfe til 

det Kredsrunde, ſynes mig forholdsvis lidt ſtorre, Tornen eller 

Spidſen lidt kortere og mindre tilbagebojet end hos Skaden ?). 

Øjets Lengdegjennemſnit indeholdes omtrent fer Gange i Snu— 

dens Længde; det overſte Ojelaag danner ingen Fræmragning. 

Gjelleſpalterne ere ſmaa; til et fjætte Par viſer ſig intet 

Spor. Bugfinnerne have en noget kort, bred og afſtumpet 

Form; deres Lengde indeholdes henimod fire Gange i Halens 

Længde. Rygfinnerne ſidde tæt op til hinanden, uden dog 

ved Roden at være ſammenvoxede; den anden nager lige til Ha— 

leſpidſen, ja rager endog foroven ud over denne med ſin bageſte 

Rand. En Halefinne kan altſaa ikke her ſiges at være til 

ſtede. — Hele denne Rokkes Underflade er aldeles glat, naar kun 

Halens pderſte Spidſe undtages. Ogſaa den allerſtorſte Del af 

Overfladen er ubevæbnet. Paa de Dele, ſom gjøre Undtagelſe, 

maa ffjælnes mellem de egentlige ſtore Benknuder af en ejendoms 

*) Fries's Angivelſer over Zvidrokkens Tender ere i et Par Punk— 

ter lidt afvigende fra de ovenſtagende, hvilke hidrøre fra en ung Han. 
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melig Form og de i Regelen mindre, ftjærnedannede Smaatorne. 

Af de forſte har jeg iagttaget en tæt foran hvært Oje; tre bag 

hvært Oje, ſtillede i en Triangel; fire Stykker tværs over Skul— 

derbeltet; en Middelrœkke langs Ryggen, ſom begynder lidt bag 

Sprojtehullerne, og fortfætter fig langs Halens Midte. Skjondt 

denne ſidſte Rekkes Knuder pan Skiven ere fjcrnede temmelig langt 

fra hinanden, og forſt paa Halen begynde at ſtode op til hver— 

andre, belober deres Tal ſig dog til flere end 40. Endelig har 

Halen to Siderætfer, hvilke dog hos det her beffrevne unge Exem— 

plar ſtode meget betydeligt tilbage i Storrelſe for Middelroeeken, 

ja fælv bleve overgagede af en Del af de ſtjernedannede Torne (af de 

paa Snuden anbragte). De ſtorſte af Benknuderne, hvilke maa 

ſoges i Dalens Middelreekke, havde en Længde af omtrent halofemte 

Linier, en Brede af halvtredie Linier. Hvad nu Formen af disſe 

Knuder angaar, da fræmftille de neſten treſidede Pyramider, idet 

de bagtil ere bredt afffaarne, og de to Sideflader fortil ſtode 

ſammen under en ſkarp Vinkel; de tilſpidſes tillige meget jævnt 

opefter, og den tilbagebojede Torn, hvormed de ende, er ſerdeles 

lille eller rudimenter, ja hyppigt endog ganſte afſlidt eller mang— 

lende. Opad Sidefladerne ſtige fra Roden endel mere eller 

mindre tydelige, opefter konvergerende Striber eller Straaler; 

den bageſte Flade Derimod viſer en langſtrakt-trianguler Fordyb⸗ 

ning langs Midten lige fra Roden til Spidſen. De ſtjcernedan— 

nede Torne findes forſt langs Snuden, hvor de udvifle fig til 

den betydeligſte Storrelſe (enkelte have henimod tre Liniers Lengde— 

gjænnemfnit), og ligeſom danne to meget uregelmæsfige Længdes 

rekker, der begynde et Stykke bag Snudeſpidſen, og ophøre langt 

foran Øjnene, ſamt tælle henimod en Snes Torne med lav Rod 

og fynd, krum Spidſe. Derneſt findes et Antal noget mindre 

Torne ſpredte langs hen med Skivens forreſte Siderande, hvilke 

dog ophøre længe foran Vinkelen. Endelig viſer fig langs Has 

len mellem dens tre Knuderckker to lange og ſmale Baand, dans 

nede af overmaade ſmaa, neſten uſynlige men meget folelige, 
Danmarks Siffe, III. 64 
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tetſtillede Smaatorne. Af det ovenſtagende Treſnit maa iøvrigt 

ſluttes “), at Tornevoebningen med Alderen undergaar adſtillige 

Forandringer, idet Halens Siderckker tiltage i Storrelſe, Skivens 

Middelræffe forſvinder o. ſ. v. Endvidere ſes, at de for Han— 

nerne i denne Slægt karakteriſke Torneræffer pan Bryſtfinnerne 

heller ikke hos denne Art ſavnes. 

Denne Art hører til de ſtorſte blandt de nordifke. Efter 

Pennant dog Couch (hos Farrell) nager den idetmindſte ſyv 

Fods Længde, men ſkal forholdsvis blive vegtigere end Skaden, 

pan Grund af en betydeligere Tykkelſe. 

Jeg har ſet Hvidrokken blive fanget paa Norges Væfts 

kyſt, dog ikke nord for Stavangeregnen, og jeg ved ikke, hvor langt 

den udbreder fig i nordlig Retning. Mod Syd kan den forfølges 

til de ſydlige britiſke Kyſter og til Frankrigs Veſtkyſt. J Kat— 

tegattet ſynes den ſjeelden. 

Den lever paa meget dybt Vand. De Exemplarer, jeg paa 

den norſte Kyſt erholdt, fangedes paa over hundrede Favnes 

Dybde, og vare dog kun Unger af næppe tre Fods Længde. De 

Gamle komme kun ner Kyſterne om Sommer og Efteraar; de 

Unge ſkulle derimod træffes nær Land hele Aaret. 

Med Henſyn til Nering, Forplantning o. f. v. er Intet 

nærmere bekjcendt om denne Art. Kun, hvad Anvendelſen betref— 

fer, kan merkes, at den i Frankrig ffal holdes for den fortrin⸗ 

ligſte af alle Rokkearter ſom Neringsmiddel. 

*) PNarrells Text meddeler ingen Oplysning herom. 
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132de Art. Plougjeœerns⸗Rokken (Raja vomer Fr.). 

Snuden meget lang, ſamt paafaldende tynd og lurtsmeærke 

ſpids (Afſtanden fra Snudeſpidſen til Mundens for— 

reſte Rand kun ubetydeligt kortere end Afſtanden 

fra Mundens bageſte Rand til Gadborſpaltenz 

Snuden foran Øjnene omtrent fer Gange faa lang 

ſom Ojnenes indbyrdes Afſtand; dens Længde fra 

Midten af Næfeborene er henimod fire Gange faa 

ſtor fom Neſeborenes indbyrdes Afftand). Under— 

fladen med mangfoldige ſorte Prikker og Smaaſtri— 

ber. Tænderne ſpidſe. Saavel Over- ſom Under— 

fladen vebnede med mange ſtjernedannede Torne. 

Skivens Længde til Bugfſinnernes bageſte Rand 

omtrent lig med dens, ſtorſte Brede. 
64 * 
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Narrell, Brit. fish. II, 414: Shagreen Ray. 

Fries, Vet. Acad. Handl. f. 1838 S. 161: Raja vomer. 

muͤller u. Zenle, Beſchr. d. Plagioſtomen S. 144: R. vomer. 

* 

Af Afbildninger haves kun et Zræfnit hos Narrell, hvorefter det 

ovenſtagende er laant. Fries erklœrer, at Varrells Afbildning 

„ ganſka väl angifver denna rockans form.» 

Fries henledede Opmerkſomheden paa, at den Rokke, ſom Nar— 

rell har optaget under Navnet Raja chagrinea, ikke er den ſamme, ſom 

adſkillige tidligere engelſke Fauniſter have tillagt dette Navn, men en ny 

Art. Deraf fulgte, at den maatte betegnes med et nyt Navn, hyilket 

ved Fries er blevet den til Del; og fremdeles, at den Synonymi, Rav: 

rell ved fin Shagreen Ray anfører, ikke vedkommer Raja vomer (den 

tilherer derimod den ovenfor beſkrevne R. fullonica Linn. 9). 

J Mangel af danſke Benævnelfer for denne hos os hidtil, 

ſom det ſynes, ubekjendte Rolkke, har jeg troet det rigtigſt, at op— 

tage det af Fries foreſlaaede Navn, der har Henſyn til Snu— 

dens Form. 

Den fan ſaerdeles lange og ſpidſe Snude maa viſtnok gjøre 

det meget let at ſtjelne denne Rokke fra Skaden, ſom den lig— 

ner ved de forte Prikker og Striber paa Underfladen. Da jeg 

aldrig fælv har haft Lejlighed til at fe denne Art, er jeg ind— 

ſtrenket til at laane de folgende Bemeerkninger hos Fries, med 

enkelte hos Narrell hentede Tillæg. 

Farven er ganſke overensſtemmende med Skadens. 

Skiven har nogen Lighed med et Kredsudſnit (en Sektor), 

ſom dog bliver uregelmesſigt ved den forlængede Snude og ved 

de forreſte Siderandes Bolgebugtninger; de to bageſte Siderande 

have Derimod en jævn Runding, og fremſtille tilſammen et Stykke 

af en Cirkelbue. Skivens Lengde til Bugfinnernes bageſte Rand 

) Undtagen maaſke dog Citatet af Couch, om hvilket ingen Dom kan 

haves, da det refererer fig til et Haandſkrift. ! 
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ſtemmer temmelig ner overens med den ſtorſte Brede, hvilken 

omtrent er lig med to Trediedele af Totallgengden. S nu den 

er længere, ſpidſere og tyndere end hos nogen anden nordiſt 

Art; den indeholdes, regnet til Munden eller Ojnene, kun omtrent 

halvfemte Gange i Totalleengden. Tandformen nærmer fig 

ſerdeles meget til den hos Skaden beſkrevne; kun ere Tænderne 

lidt mindre, og deres Spidſe hæver fig mere kegledannet. Ryge 

finnerne ſidde temmelig ner hverandre; den ſidſtes Afſtand 

fra Haleſpidſen ſtemmer omtrent med dens egen Længde. Hos 

Exemplarer, ſom hverken ere ganſke ſpede, men haller ikke fuld— 

vorne (af mellem fire og fem Fods Længde), viſer Torneveb— 

ningen folgende Forhold. Saavel Ryg- ſom Bugfladen ere tæt 

og neſten ensformigt bedakkede af pan det Nærmefte ligeſtore 

Smaatorne, hvilfe for det blotte Oje tydeligt viſe en kors— 

dannet Rod (0: beſtaaende af tre til fire udſkydende Straaler, 

hvis Længde hvær omtrent er lig med Tornens Højde). Med 

Undtagelſe af Gadborregionen og Halens Underflade, der ere 

nøgne eller glatte, finder man hele den øvrige Overflade lige ind— 

til Bryſtfinnernes bageſte Rand ru. Omkring Ojnene blive Smaa— 

tornene noget ſtorre end paa den øvrige Krop. Benknuder 

findes ene langs Halens Siderande, altſaa to Rakker; de have 

dog ingen betydelig Storrelſe, og deres Spidſer ere ſnart rettede 

from, ſnart tilbage; ligeſom de ogſaa viſe fig uregelmasſigt ſtillede 

og afvigende i Storrelſen; af Form ere de ſammentrykkede og 

Roden ligeſom delt i Flige. 

Da de af Fries underſogte Exemplarer af henimod fem 

Fods Længde endnu ikke vare forplantningsdygtige, maa man 

ſlutte, at Arten opnager en betydelig Storrelſe. Dette bekraftes 

ogſaa af Narrell, ſom dog bemerker, at den med lige Stor— 

relſe har mindre Tykkelſe end Skaden. 

De ſvenſke Fiſkere fange den om Sommeren i Skagerak, 

dog kun meget ſjeeldent. Ved de ſpdlige og væftlige engelſke 

Størrelfe. 

Sorekommen 
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Kyſter findes den. Jovrigt er Intet befjændt om dens Fore⸗ 

kommen. 

Zevemaade. Efter Farrell ffal den leve paa dybt Vand, ikke treffes 

om Vinteren, og viſe fig meget voldſom, naar den fanges paa 

Krog. 

Naring. Samme Forfatter angiver Tobiſer og Sandgrevlinger 

ſom dens fornemſte Naring. 
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Endnu troer jeg her at maatte gjøre opmærffom paa en ved de bri— 

tiſte Kyſter fanget Rokkeart, der ſtaar Skaden faa nær, at den let kan 

forblandes med denne, og ſom derfor maaſke hos os hidtil er overſet. 

Det er 

Raja intermedia Parn. 

Snuden noget længere og ſpidſere end hos Skaden. Ten- Artsmærk. 

derne mindre og ikke ſaa ſpidſe. Ryggen merkt olivengrøn 

ſtundom med hvide plætter, Underfladen morkegraa med mang: 

foldige ſorte Prikker og Striber. Begge Flader fuldkomment 

glatte med Undtagelſe af en ſtor Benknude foran hvœrt Øje 

og en Rœkke Knuder langs Zalens Middellinie (omtrent atten 

Stykker). Skivens forreſte Siderande tydeligt belgedannede; 

dens Brede meget ſtͤrre end dens Længde; Galen betydeligt 

kortere end Skiven. Rygfinnerne vidt adſkilte, men uden mel: 

lemſtillede Benknuder. Lengden to Fod. 

Ufuldſtendigheden af de Meddelelſer, man hidtil beſidder over denne 

Art, tillader mig ikke at give Artsmerket ſtorre Beſtemthed. Ski— 

vens Glathed i Forbindelſe med Gjeknuderne gjer det imidlertid 

let nok at adſkille den fra Skaden. 

Da Muͤller og Zenle fræmfætte den Paaſtand “), at Linnés R. 

oxyrhynchus (ſom ovenfor bemerket en Middelhavsfiſk) ikke blot fore— 

) Die Plagioſtomen S. 148. 
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kommer paa Nordamerikas Øftfyft men ogfaa ide nordeuropæifte Have“); 

vil jeg, uagtet deres, med Henſyn til dens ſidſte Del aldeles uhjæmtede, 

Asſertion næppe fortjæner nogen Opmerkſomhed, dog meddele Artsmer— 

ket for denne Fife, forfaavidt jeg af de nævnte Forfatteres Beſkrivelſe er 

iftand til at uddrage et ſaadant. 

Raja oxyrhynchus Linn. 

Snuden Fort men dog udſkydende i en Spidſe (dens Længde 

til Wæfeborene ikke en halv Gang ſterre end Weſeborenes 

indbyrdes Afſtand; dens Længde til Mundens forreſte Rand 

ikke halvt faa ſtor ſom Afſtanden fra Mundens bageſte Rand 

til Gadboret). Tænderne ſtumpe hos Unger og Sunner, kun 

hos de gamle Sanner ſpidſe. Skivens Underflade uden ſorte 

Prikker og Striber, ru paa den forreſte Rand; Rygfladen tem— 

melig hvads. 

*) De afgive atter her et blandt mange Exempler paa en ſerdeles 

løft behandlet Synonymik, ved, uden nogenſomhelſt Tvivl eller Betenk— 

ning, at hendrage Fabers Raja fullonica (der, ſom ovenanfert, 

falder ſammen med R. radiata Don.) ſom Synonym til R. oxy- 

rhynchus L. 
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Pilrokkeſlœgten (Trygon Adans.). 

Skiven oval eller rhombiff, med Bryſtfinnernes fore 

reſte Ender ſammenſtodende og udgjorende dens forreſte Spidſe. 

Munden kun ſpagt bøjet, gjærne med ſpidſe eller dog knudrede 

Tender. Sprojtehullerne tæt bag Øjnene, meget ſtore. 

Halen tynd, tildels pidſkeſnaertagtig, fan lang ſom Skiven eller 
længer, paa Rygfladen med en eller flere ſtore, langs Siderne 

ſaugtandede Benſpidſer, men uden egentlige Finner (fun for— 

ſynet med Hudſomme uden Straaler). 

133te Art. Den almindelige Pilrokke (Tr. Pastinaca 
Linn.). 

Skiven rhombiſk med ſpids Snudez; de forreſte 

Siderande lidt konvexe, Sidevinklerne og de bageſte 
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Vinkler afrundede. Afftanden fra Snudeſpidſen 

til Næeſeborene ftørre end Neſeborenes indbyrdes 

Afſtand. Det overſte Ojelaag med ſvag Frem— 

ſpringning paa den ydre Rand. Halen kun lidt 

længere end Skiven; Pilen er anbragt bag den for— 

ſte Trediedel af Halens Længde, og udgjor en Fjer— 

dedel af denne; Haleſpidſen ſyldannet. Huden glat. 

Schonevelde, S. 58: Pastinaca. Synonymi. 

Pontoppidan, Atl. I, 646: Raja Pastinaca. 

muͤller, Prodr. n. 310: R. Pastinaca. 

Retzius, Fn. svec. S. 304: R. Pastinaca. 

Schleep i Iſis f. 1824 S. 895: Raja Aquila? 

Wilsſon, Prodr. S. 119: R. Pastinaca. 

Ekſtrem, Götheb. Samh. Handl. f. 1850 S. 41: Trygon Pastinaca. 

Afbildninger findes hos Bloch tab. 82; i Bonapartes Icon. della ufbildninger. 

fauna italica og i Blainvilles Fn. franc. (pl. 6). Det 

ovenſtaaende Treſnit er efter Narrell. 

Jeg fer aldeles ingen Grund til at betvivle, at Schonevelde paa Bemerkn. 

det anførte Sted mener nærværende Art. Pontoppidan har viſtnok Sun e 

optaget den efter Schonevelde, dog med Zilføjelfe af et urigtigt Tri— 

vialnavn; og Muͤller har atter udſkrevet Pontoppidan, men ſaaledes, 

at han ogſaa meddeler fin Skjeerv til en ſtigende Forvirring, ved at hid— 

drage et aldeles falſkft Synonym fra Glafſens og Povelſens islandſke 

Rejſe. Retzius udtrykker fig for ubeſtemt, til at det kan afgjores, om 

han blot ſtetter fig til de danſke Fauniſter, eller beſidder nogen egen Er— 

faring for denne Fiſks Forekommen i Norden: „habitat in mari occi- 

dentali rariuse, er al den Oplysning, han meddeler om den, Imidlertid 

angiver han dog et ſpenſk Frivialnavn (Spjut-Rocka), ſom efter ham 

optages af Wilsſon. Schleeps Meddelelſe har noget Mistankeligt; 

ikke juſt fordi han bruger et ſyſtematiſk Navn, ſom ikke kan tilkomme vor 

Fauna; thi hans ringe Kjendſkab til Fiſkene forklarer og undſkylder let 

en Forblanding af faa nerſtagende Former ſom Trygon Pastinaca og 

Myliobatis Aquila. Men, fordi han vil have erholdt fit Exemplar fra 

Fohr (ved Sſtersſkrabning) ſom Foſter i Ægget, uagtet alle Pilrokke— 
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arter føde levende Unger, og altfaa ikke afſondre et ſaadant faſt Horn⸗ 

hylſter om Foſteret ſom det, der er karakteriſtiſk for de egentlige Rokkearter. 

Efterat Schone velde har anført, at man paa Helgo— 

land eg Nabooerne, hvor denne Fiſk er vel bekjeendt (kamiliaris 

est), kalder den Stechroche eller Grone Tepel og paa den 

hollandſke Kyſt Pilſtert, tilføjer han endvidere, at de Danſke 

benævne den Worntepel, dog uden nogen nærmere Oplysning 

eller Beſtemmelſe. At Pontoppidan tildeler den Navnet 

Rokkel, maa upaatvivleligt tilſkrives en Forværling eller Sam— 

menblanding ). Den ovenſtaagende Betegnelſe for Slægt og Art 

er ntermeſt valgt i Analogi med Retzius's Benævnelfe =>). 

Halepilen giver ene er tilſtrekkeligt og letopfatteligt Skjel⸗ 

nemerke mellem denne og andre nordiſke Rokker *). 

Farven ovenpaa gronagtigt-graa, mod Skivens Rand 

lyſere, i det Orangerode; Bugen hvid, mod Randen orangefar- 

vet, ſamt hiſt og her paa Bryſtfinnerne med ſpredte gule Pletter; 

Halen med morkere Ryg- og Bugflade. Undertiden bliver Ryge 

gen marmoreret med uregelmasſſge, rundagtige, lyſe og blaa Platter. 

Udmaalinger. 

Totallangde: 247/27) 3 

*) Dette Navn gjentages hos Bloch efter Muͤller. 

*) At Ordet Pilrokke kan ſpores fra gammel Tid hos os, ſtjiendt, 

ſom jeg antager, i en anden Betydning, end her gives dette Navn, har 

jeg viſt ovenfor (S. 963 Anm). Det kan namlig ikke paa anførte 

Sted, uagtet Ligheden med det hollandſke Pilſtert (Pilhale), antages 

at gjelde en Art, ſom er meget for fjælden hos os, til at kunne 

komme i Betragtning ſom Naringsmiddel, og ſom desuden ſtaar til— 

bage for alle vore andre Rokker i Godhed ſom Føde. 

%) De følgende Bidrag til Pilrokkens Beſkrivelſe ere laante hos Muͤl— 

ler og Senle, da jeg hidtil ikke har kunnet erholde noget Exemplar 

af den til Underſogelſe. 

+) At Totallængden udtrykkes med Tvivl, er fordi den er erholdt ved 

Sammenlegning af andre Maal, efterdi Muͤller og Zenle ikke ans 

give nogen Totallœngde. 8 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til Munden: 2½“3 

Afſtand fra Munden til Gadboret: 7/73 

Afſtand fra Gadboret til Haleſpidſen: 14“; 

Skivens ftørfte Brede: 14”; 

Afſtand fra Snuden til Næfeborene; 1¾8“; 

Naeſeborenes indbyrdes Afſtand: 14%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjnene: 24"; 

Øjnenes indbyrdes Afſtand: 17”; 

Længden af Øje og Sprøjfehul: 15'”, 

Tænderne have hos Hannerne en lille Spids, medens deres 

Flade hos Hunnerne kun er knudret eller ujævn. Halens øverfte 

Hudføm er meget las, og taber fig midt imellem Pilen og Dales 

ſpidſen; den underſte Hudſom er ligeledes lav, begynder ved 

Pilens Rod, og gaar over i en lav Kjol, ſom efterhaanden for— 

ſpinder. Haleſpidſen er ſplagtig. Hos gamle Individer ffal 

Halen blive ru. Unger derimod udmeeke fig ved en forholdsvis 

ſtorre Længde af Halen. Dens Pil er meget haard, fladtrykket, 

i Enden ſpids, ſaugtagget i hele Længden langs begge Sider; 

ſtundom iagttages ved dens Rod en mindre Pil, der ſynes lige— 

ſom i Begreb med at uͤdvikle fig, for at erſtatte den ſtorre, om 

denne fkulde tabes. 

Denne Art ſynes ikke gjærne at overſtige tre Fods Leengde.“) Sterrelſe. 

Den træffes i de fleſte europeiſke Have, ifær i Middelhavet, Sorekommen. 

men nager mod Nord vel næppe indtil 60" n. Br.“). — Beret⸗ 

*) Bonaparte paaſtaar vel, at den hyppigt bliver 200, ja 500 og 

fælv 1000 Pund vægtig. Men efter Risſo overſtige de ved Nizza 

fangede Exemplarer aldrig ti Pund (fem Kilogrammer), og hermed 

fremmer Salvian paa det Nejagtigſte (ad denas aliquando libras 

auctam Pastinacam vidimus, majorem vero nunquam; ad 

quam neque ubique neque cerebro excrescit magnitudinem. 

Salv. 144, b). 

*) Hvad, der kan have foranlediget Narrell til at paaſtaa dens Fore⸗ 

kommen sto a high degree of north latitude on the coast of 

Norway? (Br. fish. II, 443), er mig ubekjendt. 
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tigelſe til en Plads i den danffe Fauna har den allerede erholdt 

ved Schone velde, hvis Angivelſe finder Befræftelfe hos Bloch, 

der meddeler, at han oftere har faaet den tilſendt fra Hamborg. 

Under et Ophold paa Hirsholmen i Sommeren 1834 fortaltes 

mig om en der for et Par Aar ſiden (1830) fanget Fiſk, ſom 

jeg efter Beſtrivelſen tydeligt erfjændte for en Pilrokke. Efter 

at jeg i en Rekke af Aar forgjaves har imodeſet Stadfeſtelſen 

paa denne Rokkes Forekommen i Kattegattet, modtager jeg denne 

ved Ekſtrom paa det ovenciterede Sted, hvor det hedder: 

„Trygon Pastinaca nyligen fängad i trakten af Kullen“). 

Den ſkal (efter Couch hos Yarrell) opholde fig paa 

Sandbund ikke langt fra Land, og om Sommeren gaa op paa 

grunde Steder, hvor den ikke ſſjeeldent indvikler fig i Fiſkegarnene, 

medens den Derimod naſten aldrig bider paa Krog, Naar den 

angribes eller forſkrakkes, ſnoer den fin lange, tynde og bøjelige 

Hale om den angribende Gjenſtand, og ſonderſlider dennes Over— 

flade med fin ſaugdannede Pil“). 

*) Naar Muͤller og Zenle efter et Exemplar i Pariſer-Muſeet lade 

denne Rokke udbrede fig til Kap, ſynes det mig dog tvivlſomt, om 

Artsoverensſtemmelſen efter et enkelt terret Exemplar ter antages 

for ſikker 

*) Halen er overhovedet Rokkernes fornemſte Forſvarsvaaben. Couch, 

hvem de ovenſtagende Bemerkninger ſkyldes, beſkriver Rokkernes 

Forſvarsmaade ſaaledes (Narrell II, 415): Snudeſpidſen og Halens 

Rod bøjes opad mod hinanden, hvorved Kroppens Overflade bliver 

konkav; Halen flynges nu omkring i alle Retninger over den, og de 

ſkarpe Tornercœkker bibringe ſaaledes hyppigt betydelige Saar. 



1023 

Saugſiſken (bristis antiquorum Lath.). 

Da Mullev og Senle, i deres ofte anførte Skrift om Plagio— 

ſtomerne, med Beſtemthed henregne Saugfiſken blandt de i vore nordlige 

Have forekommende Fiſke, og tillægge de gamle Vidnesbyrd af Pontop— 

pidan, Fabricius o. ſ. v. utvivlſom Gyldighed, ſynes det nødvendigt, med nogle 

Ord at omtale den, iſer da den tillige indtager en Plads i O. Fr. Muͤllers Pro— 

dromus (n. 319: Squalus Pristis), og, hvis Beretningerne ellers turde an— 

ſes for paalidelige, endog ſkal være fanget i Oſterſoen *). — Naar Kilden 

til Saugfiſkens Opforelſe blandt Nordens Fiſke efterſpores, kommer man 

til Overtydning om, at denne fornæmmelig eller ene er at finde hos Martens. 

Og der er ingen Tvivl om, at denne Forfatter virkeligt beſkriver en Saugfiſk 

(Spitzbergiſche Rejſe S. 95); men derimod tor man vel antage det for pro— 

blematiſk, om Beſkrivelſen er efter et nordiſk Exemplar, og om han over— 

hovedet har ſet den højt mod Nord. Salv paaſtaar han ikke dette, men 

kun, at han paa Tilbagerejſen, altſaa maaſke et Sted i Atlanterhavet, i 

Fraſtand har været Sjevidne til en Kamp mellem Saugfiſken og en 

Hvalfiſk. Egedes og Cranz's Vidnesbyrd om Saugſiſkens Forekommen 

ved Grønland har aldeles ingen Vegt; de udſkrive nemlig begge blot Mar— 

tens; og Fabricius har, i det han efter dem optager Squalus Pristis i 

fin Fauna, yttret fig ſterkt imod dens Ret til at erholde en Plads der. 

Med Henſyn til den norſke Kyſt, da ſiger Pontoppidan (Norges Na— 

turh. II, 249): „den ſes her fjældent”. Men, at han ſalv har ſet noget 

norſk Exemplar, kan ingenlunde med Sikkerhed udledes af det, han an— 

*) J Siemſſens hejſt maadelige lille Skrift: „die File Meklenburgs“ 

hedder det S. 99: „der berüchtigte Saͤgefiſch ſoll, nach der Aus— 

ſage d. Hrrn. Prof. Denſo, vor verſchiedenen Jahren, bey Wismar 

gefangen worden ſeyn, und im Oktober 1630 fing man einen ſolchen 

auch bey Danzig, welcher auf dem Rathhauſe daſelbſt noch in Ab— 

bildung zu ſehen ift.” Som Kilde til den ſidſte Angivelſe nævnes 

Curike's hiſt. Beſchreibung von Danzig S. 295, til den forſte Neue 

monatliche Beyträge II, 143. Jeg har ikke haft Lejlighed til at 

efterſlaa disſe Skrifter. 
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fører, Og det Samme gjelder Strom, ſtjendt han iøvrigt udtrykker 

ſig meget beſtemt om den: „den kommer ind fra Havet tilligemed Som— 

mer⸗Silden, og findes en og anden Gang opkaſtet paa vore Strandbredde.“ 

(Sondmers Beſkr. I, 311). Min Mening er, at begge disſe Forfattere, 

vildledede af Martens og Egede, urigtigt have overført, hvad af Fiſkere 

berettedes dem om Sverdfiſken (og ſaaledes benævne de den fælvø) 

paa Saugfiſken. Om Saugfiſken har man i dette Aarhundrede al— 

deles Intet hort ved Norges Kyſt; hvorimod Sperdfiſken endog tren— 

ger højt op i Polarzonen, om end kun ſjeldent. Jeg har ſaaledes Efter— 

retning om en Sperdfiſk, fanget ved Skjcrvsen nord for Loppen 

(over 70? n. Br.) af en Kjøbmand Raſk, ſom endnu under mit Ophold 

i disſe Egne 1838 opbevarede Hovedet med Sværdet, Uagtet jeg ikke fælv 

har underſogt disſe Lœvninger, er der dog efter den Beſkrivelſe af dem, 

ſom ſaavel en Son af bemeldte Kjøbmand Raſfk ſom flere Andre, der havde 

ſet dem, meddelte mig, ikke ringeſte Anledning til Tvivl om, at en 

Xiphias, ikke en Pristis havde forvildet fig i disſe Polaregne *). Selv 

ved de engelſke Kyſter ſynes man ikke at kjende Saugfiſken, og Beret— 

ningerne om dens Forekommen i Sſterſoen maa ſandſynligvis forklares 

ligeſom de fra Norge. Dette bliver mig ſaameget rimeligere, ſom Klein 

(Hist. piscium &c.) under Sperdfiſken omtaler flere ved Dantzig 

fangede Exemplarer og flere paa Raadhuſet opbevarede Afbildninger, men 

derimod under Saugfiſken intet Lignende anferer. — Naar man under— 

ſoger, hvorfor G. F. Muͤller ved Saugfiſken beraaber fig paa 

Olearius's Gottorffiſche Kunſtkammer, ſaa finder man rigtignok i Texten 

til den citerede Tavle: „befinden ſich gemeiniglich in der Weſtſee'; men, at 

Olearius dermed ingenlunde mener vort Væfterhav, er klart deraf, at 

han udtrykkeligt falder Saugfiſken en fremmed Fiſk. Muͤller har ſaa— 

ledes ingen Støtte i OGlearius, og Saugfiſken ber ikke blot, ſaavidt 

jeg ſkjonner, udflærtes af Liſten over danſke Fiſke, men overhovedet ikke 

henregnes blandt nordiſke Fiſke. 

*) »Sverdfiſk, rettere Saug-Fiſt, Pristiss. Pontoppidan J. e. — 

»Gværd-Fift, Pristiss. Strom J. e. 

kik) Denne Notice maa tjene ſom Tilleg til, hvad jeg (Danmarks Fiſke 

I, 280) har anført om Sverdfiſkens Udbredelſe; ligeſom ogſaa 

Wilsſons nyeſte Angivelſer (Fiſkarna, 1852 S. 149) derved 

modiſiceres. 
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XXIII. Uegenojerne. 

Wegenojeflægten (Petromyzon Linn.). 

Syv Gjelleaabninger langs hoer Side bag Oinene. 

Munden Danner en fuldftændig, med mange Horntender 

væbnet Kreds eller Ring. Tungen, der ſom et Pumpeſteempel 

kan ſkydes frem og tilbage, og ſaaledes bevirke Faſtſugningen, 

er ligeledes udruſtet med Tandplader. En Hudkanal under 

Spiſeroret fører Bandet fra Munden til Gjellerne. Hududvi⸗ 

delſer danne to Rygfinner og en Halefinne med kun lidet 

tydelige Straaler. Tarmen er forſynet med Spiralplade. 

134te Art. Havnegenojen (Petr. marinus Linn.). 

Farven graaligthvid, marmoreret pan Ryg og 

Sider med Sort. Mundſpalten nager hen under 

Øjet, naar Munden er lukket, og dens Længde uds 

gjør mere end en Trediedel af Hovedets Længde 

(regnet til bageſte Gjelleaabnings bageſte Rand), 
Danmarks Siſte. III. 65 

Artsmerke. 



Synonymi. 

Afdildninger. 

Bemærtn 
til 

Synonymien. 

Denevnelſer 
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Hele Mundhvelvingen omkring Svelget opfyldt 

med Tender. Spidſerne af den dobbelte Tand tæt 

foran Svelget nerſtilledez mellem denne Tand og 

den ſyvſpidſede Tand bag Svelget paa hver Side 

tre Dobbelttender, foran den paa hver Side en 

Dobbelttand. Rygfinnerne adſkilte fra hinanden. 

Længden indtih tre Fod. 

Zenrik Sarpeſtreng i Kogebogen S. 157: næghær oghen? 

Jonas Roldingenſis, Daniæ deser. S. 79: Oculata, Negendyn? 

Schonevelde, S. 40: Lampetra. 

Bartholin, de medic. Dan. S. 276: Lampetra? 

Peder Syv, Manuſkript: Bondſuger, Muræna? 

Muͤller, Prodr. n. 278 (Addenda ad p. 37): Petromyzon marinus. 

Zofman, Tidsſkr. f. Naturv. II, 377: Hav-Lampretten. 

Faber, Tidsſkr. f. Naturv. V, 250: P. marinus. 

Bloch, Fiſche Deutſchlands tab. 77. — Træfnitet ovenfor efter Narrell. 

Om Zarpeſtrengs næghær sghen hører til nærværende Art eller 

til Flodnegenejen, kan ikke vel afgjores; imidlertid har jeg foretrukket 

at henfore Citatet til den Art, der baade ved Sterrelſe er den anſeligſte, 

og ſom tillige i Middelalderen havde ſtor Berommelſe ſom Neringsmid— 

del“). Med Henſyn til Kolding og Bartholin herſker den ſamme 

Uſikkerhed; Hvorimod der ingen Tvivl er om, hvad Schonevelde mener. 

Syv beretter om fin Bondſuger, at den fanges ved Neſtved i Agen, 

er giftig, og kan bide ſig ind til Benet, hvor den faar fat. Efter disſe 

Angivelſer i Forbindelſe med Navnet holder jeg det for ſikkert, at han har 

en Petromyzon for Øje, men maa lade det tvivlſomt, om han juſt mener 

Zaplampreten. Muͤller ſynes kun at kjende denne Art ſom norſk, 

hvorhos dog maa markes, at jeg tvivler paa Gyldigheden af det hos ham 

ſom norſk anførte Trivialnavn. 

Adſkillige Benconelſer ere allerede i det Foregagende angivne. 

*) Det vil maaſke være overflødigt at erindre om, at en engelſk Konge, 

Henrik den Forſte, ved umaadelig Nydelſe af denne Fiſk fortælles at 

have tildraget fig Døden: da flige Merkeligheder rimeligvis endnu 

ſtedſe høre til Kryderiet paa den hiſtoriſke Bornelerdom. 
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Schonevelde har intet danſk Navn for denne Art. Fiſkerne 

ved Nymindegab kalde den Nienyven, men de indbefatte ogſaa 

Slægtens andre Arter under dette Nayn. Paa Norges Veſſtkyſt 

hedder den Digeraal. Skjondt Navnet Havlampret er lige— 

faa befjændt og almindeligt brugt ſom Havnegenoje, og til— 

lige noget bekvemmere i fin Anvendelſe, har jeg dog ſom Arts— 

navn foretrukket det ſidſte, fordi dets Rod er os nærmere beſlegtet“). 

Marmoreringen er det ydre Sfjælnemærfe, hvorved neerve— 

rende Art hurtigſt og letteſt adſtilles fra Slægtens øvrige Arter, 

De folgende Farveangivelſer ere efter levende Exempla— 

rer. Grundfarven graaligthvid med et noget gronagtigt Skjer, 

marmoreret paa Ryg og Sider med Sort; Hovedet ovenpaa 

ſortegraat, nedenunder gult (neſten orangegult, eller med en Mel— 

lemfarve mellem orangegult og eitrongult); Finnerne rodlige eller 

med en mørk Orangefarve; Rygfinnerne tillige ſortmarmorerede. 

Ojets Pupille fort, Hornhuden ſolvfarvet med et noget gult Sfjær. 

Üdmaalinger. 

Totallengde: A 32"; B 28 ½“; G 152"; 

ſtorſte Højde (mellem ſidſte Gjælleaabning og forſte Rygfinne): 

A e SYRE 0 TRES 3% 

Heiden mellem forſte og anden Rygfinne: A 23 ½““; B 19%; 

G; 

ſtorſte Omkreds: A 7“; B 5½ “; C 3"; 

Omkredſen mellem forſte og anden Rygfinne: A 57; B 4%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til ferſte Gjelleaabnings forreſte Rand 

en B 8e; GRODTE: 

Mundſpaltens Længde, naar Munden er lukket: A 25,273 B 2½/; 

Mundtravlernes Længde: A 27; B 12/4"; 

*) Lampret ſtammer derimod, ſom bekjendt, fra Middelalderens Latin 

(TLampetra), og Petromyzon er kun en Overſættelſe deraf. Begge tyde 

paa Fiſkens Sugemund. Laberej, det Navn, hvormed Slægtens Ar— 

ter betegnes paa det hamborgſke Fiſketorv, er kun en Fordrejelſe af 

Lampret. 

65 * 

Befkrivelſe 
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Gugeftivens Længdediameter, naar Munden er fladt udſpilet: A 24%; 
B 22,111; C 42065 

Sugeſkivens Bredediameter: A 22/7; B 19½“%,; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand: A 31½/3 

B 2878773 C 15%; 

Øjets Lengdediameter: A 3“; B 2/ “/; C 1/2"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nœſeboret: A 28“; B 26“; C14%3 

Sprejtehullets Gjennemſnit: A1“; B 177; 

Afſtand mellem Øjet og Sprejtehullet: A 11/7; B 973"; 

Afſtand fra Sjets bageſte Rand til ferſte Gjalleaabnings forreſte 

Rand: A 9% 3 B8½9!“; 

ſorſte Gjalleaabnings Sesdege nAbEL: A „ BSU 
C 17%; 

Afſtand fra førfte Gjælleaabnings forreſte til ſidſte Gjælleaabnings 

bageſte Rand: A 3“; B 31½““; C 17%“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets 1 Rand: A 23"; 

B 21“; C 11½%/; 

Gadborets Længdegjænnemfnit: A 4½““ ; B 4¼““!; C 2%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forſte Rygfinnes Begyndelſe: A 16”; 

B AA; G 8%; 

forſte Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 38“; B 3“; C1½“/; 

ferſte Rygfinnes Højde: A 9½““/; B 8½“““; C 3½ %; 

Afſtanden mellem forſte og anden Rygfinne: A 18“; B 17/2"; 

n 

anden Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 8¼“/%; B 7“; C 2/8“; 
anden Rygfinnes ſtorſte Højde: A 21“; B 18'”; C ½“,; 

Halefinnens Længde langs Ryggen: 42“ B 2ò8“; C 1½% 
Halefinnens ſterſte Højde (foroven og forneden tilſammen): A 18%; 

B 13¼%““. 

Legemsformen hos denne Fiſt, betragtet i Almindelighed, kan 

ſiges at nærme fig til Aalenes, idet den er meget langſtrakt, fors 

til trind, bagtil efterhaanden mere og mere ſammentrykket, klinge— 

dannet. Den ſtorſte Højde indeholdes omtrent tretten til fjorten 

Gange i Totallængden, og Omkredſen omtrent fem Gange. 

Hovedet, regnet til bageſte Gjelleaabnings bageſte Rand eller, 
hvilket omtrent er det Samme, til Bughulens Begyndelſe, inde— 
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holdes omtrent fem Gange i Totallcengden“). Hovedet er af 

en meget langſtrakt, temmelig trind, fortil ſtumpt afrundet Form; 

det tiltager vel i Omkreds forfra bagtil, dog meget ſvagt og gras 

devis. Munden er anbragt ganſke i Enden af Hovedet men 

pan bets Underflade; naar den er i Hviletilſtand, eller ikke be— 

nyttes ſom Sugeredſkab, banner den en betydelig Lengde— 

ſpalte, idet dens to Sider legge fig op mod hinanden, og her 

kan altſaa ikke tales om en Over- og Underlebe, men ſnarere 

om en højre og venſtre Lebe. Deng bageſte Del optages 

under denne Tilſtand ganſke i en dyb, halokredsdannet eller heſte— 

ſkodannet Grube, fræmbragt ved Udvidelſen af den omgivende 

Hud. Deng Længde udgjor mere end en Trediedel af Hovedets 

Lengde til ſidſte Gjelleſpaltes bageſte Rand, og er omtrent dob— 

belt ſaa ſtor ſom Afſtanden fra dens bageſte Rand til en Linie 
mellem forſte Par Gjalleſpalters forreſte Rand. Naar Mun— 

den udſpiles, for at tjene ſom Sugeredſkab, danner den en 

Kreds, ligeledes af betydelig Storrelſe, med Længdegjænnemfnitet 

ganſke lidt ſtorre end Bredegjaennemſnitet og med Randene eller 

Leberne tet bedæffede af utallige Hudfryndſer. Forholdet 

af denne Fryndſebekledning er folgende: inderſt omgives hele 

Mundens Rand af en meget fin og temmelig lav Hud, hvis frie 

Rand er udſkaaren, faa at mangfoldige ſmaa Spidſer dannes; 

udenfor denne Hudrand ere Hudplader anbragte paatvers, eller 

ſaaledes, at de danne rette Vinkler med den nys omtalte Hudring; 

Tverpladerne klofte fig i to eller tre Grene, og hver af Gre— 

nene deler ſig i Spidſen i tre eller fire ſmaa Lapper eller Fingre; 

Tveerpladerne have en ret anſelig ÜUdvikling, og deres Tal 

rundt omkring Munden kan omtrent anfættes til 120 eller noget 

derover, Udenom Tvarpladerne danner Huden en ſvag Svulſt. 

Mundhulen fremſtiller ligeſom en kredsrund Hvælving eller Kup— 

*) Derimod, regnet til forſte Gjelleaabnings forreſte Rand, indeholdes 

Hovedets Længde omtrent ni Gange i Totallengden. 
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pel, hvis Midte indtages af det temmelig lille Svælg, og ſom 

forøvrigt næften bedeekkes af de talrige Tænder, Disſes Farve 

er levende gulbrun eller orange. Med Henfyn til deres Størrelfe 

kan i Almindelighed mærfes, at de naa den betydeligſte Udvikling 

nermeſt Svalget, og blive mindre, jo mere de fjerne fig fra dette. 

Deres Anordning er noget vanſtelig at beſkrive: man kan ſige, at de 

danne koncentriſke Kredſe omkring Svalget, og man er ikke mins 

dre berettiget til at beſtrive dem ſom Straaler, der udgaa fra 

Svelget ſom Middelpunkt mod Leeberne. Men begge disſe Ans 

ordningsmaader finde dog ikke Sted med fuldkommen Regelmass— 

ſighed, og Tallet bliver derfor noget tvivlſomt, ſaavel af Kredſene 

ſom af Rakkerne. De forſte kunne dog vel rimeligſt anfættes til 

fem; af Straaler eller Rekker derimod kan man, ſom jeg ſynes med 

omtrent lige Foje, tælle 23 eller 21 eller 25; fordi nemlig Rak— 

kerne foran i Munden krumme ſig i Bueform, og tildels krydſe 

hværandre og ligeſom ſammenblandes. Og fremdeles man markes, 

at Tendernes Tal i Kredſene ingenlunde ſvarer til Loengderekkernes 

eller Straalernes Antal, men viſer ſtor indbyrdes Forſtjellighed: 

i den yderſte Kreds, hvis Tænder ere meget ſmaa, telles 60 

eller flere; i den inderſte Kreds, hvor Tænderne ere ſtore og til 

dels ſammenſmaltede, eller ligeſom ſammenſatte, findes kun otte 

(ſyv toſpidſede eller dobbelte og en ſyyſpidſet eller ſyvdobbelt). 

Det hele Tandantal bliver omtrent 120, eller overſtiger i al Fald 

hundrede. Hver Tand afſondres af en kegleagtig Hudpapille, 

ſom omgives ligeſom af en Rende, uden for hvilken Huden ſvpul— 

mer op, eller danner en Ring. Tænderne ere kun ſpagt tilhef— 

tede, faa at de let falde af eller losrives; men under en losre— 

ven Tand finder man en anden — dog naturligvis noget mindre 

— fuldkomment uddannet, og, naar denne ligeledes borttages, un— 

der den ofte en tredie. De yngre Tenver finde altſaa ſom Kram 

merhuſe i de ældre, og, naar en Tand er fuldkomment uddannet, 

ſynes ſtrax Dannelſen af en ny Tand at begynde under denne. Formen 

er kegledannet, med Roden mere eller mindre uregelmasſig og uds 
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videt. Den ovenomtalte ſyvdobbelte Tand har en meget betyde⸗ 

lig Storrelſe, og indeſlutter Svelgets bageſte Rand halvmaane— 

formigt; Gjennemſnitet af denne Bue eller Halvmaane er hos 

et Exemplar af 24 Tommers Lengde omtrent otte Linier; de 

ſyv Tandſpidſer ere temmelig neerſtagende, og med Undtagelſe af 

den midterſte, der rejſer fig lige i Vejret, noget konvergerende eller 

ſkraat indadrettede. Neermeſt efter denne Tand i Storrelſe kom— 

mer den Dobbelttand, ſom er anbragt tæt foran Svelgets for— 

reſte Rand; dens ſtorſte Gjænnemfnit eller Bredegjennemſnit uds 

gjor lidt mere end en Trediedel af en Tomme, og den har Halv— 

maaneform, ſtjondt pan en anden Maade end den nysomtalte 

Tand, idet dens op til Svelget grændfende Rand er omtrent 

lige, medens denne Rand hos den ſyoſpidſede Tand er meget ſterkt 

konkav. Som Folge deraf bliver dens Længdegjænnemfnit for— 

holdsvis meget ſtorre; dens to Spidſer ere temmelig nærftillede, 

idet Afſtanden mellem dem kun omtrent udgjor en Trediedel af 

Tandens ſtorſte Gjannemſnit. Mellemrummet mellem de to be— 

ſtrevne Tandplader langs Siderne af Svælget udfyldes paa hvær 

Side af tre Dobbelttænder, der ere temmelig ftore, ffjøndt meget 

mindre end de forben omtalte, og ligeſom disſe ſtillede paatveers, 

eller med den ene Spids udenfor den anden. Endnu iagttages 

to Dobbelttender, hvilke ere anbragte foran den forreſte Svelg— 

tand mod dennes Sider, og hvilke ſnarere ere ſtillede paalangs 

end paatveers, hvorvel de divergere endel fremefter. Alle de 

øvrige Tænder ere enkelte. Tungen, der ligger langt tilbage i 

Svelget, og nøjagtigt luffer dette ſom et Pumpeftæmpel, ſamt ved 

et færeget Muſkelapparat kan ſkydes fræm og tilbage, er forſynet 

med tre Tandplader af ſamme Subſtans og Farve ſom Mund— 

hvelvingens; en af disſe er ſtillet fortil og i Midten ſamt paa— 

tvers, de to andre lidt mere tilbage, en paa hvær Side og efter 

Længden. Formen af den forreſte-midterſte Tandplade nærmer 

fig en Triangel, hvis Topvinkel vonder nedad; den er forſynet 

med elleve. ſmaa, lidt tilbagekrummede Tandſpidſer, af hvilke otte, 
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ved en dyb Fure paa Midten adſtilte i to Grupper, indtage den 

forreſte Rand eller Triangelens Grundlinie, de tre ovrige den ned— 

adrettede Vinkel. Sidetandpladerne have en noget ægdannet Form, 

og viſe ligeledes hvær elleve ſmaa, lidt tilbagerettede Tandſpid— 

fer, hvilke ere anbragte langs Tandpladens hele ydre og forreſte 

Rand, ſamt paa den indre i en lille Strakning allerforreſt. Pan 

den flad, bred, vandret. Den eneſte ydre Aabning for Neſe— 

borene er meget lille (omtrent ſom Hovedet af en fin Knappe— 

naal), noget oval, med ophøjede eller fremragende Rande, ſtjondt 

juſt ikke rordannet, anbragt lidt bag Enden af Hovedets forſte 

Trediedel, i Linie med Ojehulernes forreſte Rand. Ojnene, ſom 

ere anbragte langt foran Midten af Hovedets Længde pan dettes 

Sider, ere meget ſmaa, af elliptiſt Form. Deres Lengdegjen— 

nemſnit indeholdes omtrent 25 Gange i Hovedets Længde til 

ſidſte Gjellegabnings bageſte Rand, og omtrent fire Gange i 

Pandens Brede mellem dem. Hvoad der iſer udmeerker dem, 

er, at de aldeles bedakkes af den glat over dem ſig henſtreek— 

kende Hud, og altſaa ikke viſe ringeſte Spor til Ojelaag. Bag 

Øjnene, i lige Linie med dem og adſkilte fra dem ved et Mel— 

lemrum af omtrent tre Ojediametre, begynde Gjelleaabnin— 

gerne at viſe fig. Disſe, ſom pan hvær Side ere ſyv i Tal— 

let, og ſom, idet de flige ned bagtil med ringe, næften umeerkelig 

Skraaning, indtage en Strakning, der er lidt mindre end Hove— 

dets halve Længde, ſamt indbyrdes omtrent ere lige vidt adſtilte, 

have en temmelig kredsrund eller utydeligt rhombiſk Form. Stor— 

relſen er kun ringe, dog ſaaledes, at den efterhaanden voxer lidt 

fra de forreſte til de bagefter). Under den forreſte Rand af 

hvær Aabning fremtreder en forholdsvis temmelig ſtor, tynd, 

bagtil bueformigt afrundet Hudlap, der ligeſom danner et Laag— 

eller tildels lukker Aabningen. Dybere findes endnu to Hud— 

*) Hos et Exemplar paa en Alen har den forreſte Gjalleaabning om— 

trent to Liniers Lengdegjcnnemſnit, den bageſte halvtredie; den ind— 

byrdes Afſtand mellem to Gjalleaabninger omtrent tre Linier. 
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klapper, af hvilfe den ene ſtiger ovenfra ned, den anden neden 

fra op, men disſe kunne ikke underſoges uden Disſektion. Paa 

Gjelleaabningens bageſte Rand ere to meget ſmaa, i Midten 

ved en Fure afſondrede Fryndſerekker anbragte, en overſte og 

en nederſte, hvilke ved deres Beſkaffenhed ſynes at minde om 

Bigjellen hos Rokkerne. 

Ryggen bliver et Stykke bag Hovedet ret tydeligt kjol— 

eller tagdannet. Forſte Rygfinne begynder omtrent over Midten 

af Totallængden, indeholdes otte til ti Gange i denne, og er oms 

trent fem Gange faa lang ſom høj. Formen framſtiller noget 

ner en meget lav ligebenet Triangel med afrundet Topvinkel og 

den bageſte Vinkel lidt afſtumpet. Straalerne ere uleddede men 

tvekloftede, ſerdeles fine og tetſtillede, ſamt vanſkelige at telle; 

Antallet beløber fig omtrent til hundrede. Afſtanden mellem forſte 

og anden Rygfinne er ikke ubetydelig, men ſynes Afværling une 

derkaſtet. Den anden Rygfinne, ſom bagtil ſtoder op til 

Halefinnen, er gjerne mere end dobbelt faa lang og høj ſom forſte; 

dens Lengdeſtrœkning indeholdes omtrent fire Gange i Totalleeng— 

den; dens ſtorſte Hojde, ſom falder langt fremme (omtrent ved 

Enden af dens forſte Trediedel) omtrent fem Gange i Længden. 

Formen triangulær med Topvinkelen temmelig ffarpt eller tyde— 

ligt betegnet. Straalerne i Enden kloftede, men meget grovere 

end i førfte Rygfinne og Derfor, uagtet Finnens betydelige Ud— 

ftræfning, i ringere Antal: jeg har kunnet tælle omtrent 80. Den 

lave Halefinne bekleder Haleſpidſen ſaavel langs dennes øvre 

ſom nedre Rand i omtrent lige Strakning, men rager ikke fræm 

over denne bagtil. Paa Grund heraf, og fordi Straalerne til— 

tage i omtrent 7 eller ¼ af Finnens Lengdeſtrakning, og forſt 

da atter aftage, ender Halen temmelig ſtumpt, eller har Sveerd— 

form iſtedetfor Dolkform. Halefinnens Lengdeſtrekning ſynes en 

temmelig betydelig individuel Afvexling underkaſtet. Jeg har 

kunnet telle omtrent 60 Straaler foroven og ligeſaa mange for— 

neden, men tor juſt ikke indeſtaa for den fuldkomne Nojagtighed 
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af denne Angivelſe. Gadboret, ſom findes anbragt i omtrent 

tre Fjerdedele af Totallængden, viſer fig ſom en temmelig lille 

Lengdeſpalte, i hvis Midte en afſtumpet, eller bredt paatvers af— 

ſtaaren Papille fremrager, Üdforingsaabningen for Urinen og hos 

Hunnerne tillige for Æggene. Huden er aldeles glat, ſlimet, 

uven det mindſte Spor til Sfjæl, Torne eller Knuder. Ogſaa 

ſavnes Sidelinie aldeles. Nogle faa, ſmaa Slimudfo— 

ringsaabninger viſe fig pan Hovedet: en Rakke paa hvær 

Side bag Munden, beftaaende af en halv Snes Styffer, og en 

anden under Øjet, der kun teller fem eller fer Aabninger. 

Bughulen har en meget betydelig Üdſtrekning, idet den 

indtager lidt mere end Halvdelen af Fiſkens Totalleengde (hos 

et Exemplar paa 24 Tommer, hvilfet ogſaa de folgende Angi— 

velſer referere fig til, tretten Tommer). Den er anbragt neſten i Le— 

gemets Midte, dog ſaaledes, at den Del, der ligger bag Bug— 

hulen, eller Halen, i Lengde lidet overgaar den foranliggende 

Del, eller Hovedet. Bughulens indre Bekledning ſtidenthvid, i det 

Graa og Rodlige, mod Rygfladens Midte ſortagtig. Leveren, af 

temmelig lyſt gulbrun Farve og faſt Subſtans, indtager mere 

end en Femtedel men ikke en Fjerdedel af Bughulens Lengde 

(dens Længde, maalt langs Underfladen 2¼ Tommer; langs 

Overfladen fra Sidehjornerne 3 Tommer). Den ſtjuler, naar 

Bughulen aabnes, aldeles de ovrige Indvolde foran i Bughulen, 

eller faa langt den nager; dens Form er langſtrakt, naſten ens 

bred eller kun ſvagt aftagende, bagtil afrundet med lidt Uregel— 

masſighed, underneden konvex (ifær i hej Grad fortil), ovenpaa 

noget konkav, fortil, eller hver den ſtoder op mod Mellemgulvet, 

dannende en meget dyb Hule. Med et Ord kan den ſiges at 

have Tungeform. Galdeblere favnes. Tarmekanalen gjen— 

nemlober Bughulen uden ſtorre Snoninger, og danner kun nogle 

ubetydelige Bolgebojninger; dens Længde (14 Tommer) over— 

ſtiger derfor kun lidet Bughulens; den er fortil videſt (af om— 
trent en halv Tommes Gjennemſnit eller lidt mere), men aftager 
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meget jævnt og gradevis, indtil den kun viſer lidet mere end en Linies 

Gjennemſnit; lidt foran Gadboret danner den pludfeligt en lige— 

ſom fæfagtig Udvidelſe. Dens forſte fem eller fer Tommer har 

meget tynde Bægge, men derpaa begynde disſe at blive ſteerkere; 

dens Indre viſer endel fine Lengdefolder, og blandt disſe fræm- 

trader lige fra Tarmens Begyndelſe en ſeedeles ſterk og ſtor 

Fold eller Hudplade, hvilken løber i lige Retning indtil det Sted, 

hvor Tarmens Vægge kjendeligt blive tykkere; her begynder den 

at ſno fig, eller danner Spiralpladen. Antallet af Snonin— 

gerne ere kun lidet, og de indtage ingen betydelig Stræfning, (kun 

et Par Tommer), men, hvor de ophore, fortfætter Maden fig i 

lige Retning eller uden Snoninger endnu en Straekking, eller til 

den ovenomtalte ſakagtige ÜUdvidelſe. Denne viſer en Snes fine 

Lengdefolder, ſom ftræffe fig lige til Gadboret. Hos Lampreterne 

beſidde Hunnerne kun en enkelt Wggeſtok (ligeſom ogſaa kun en enkelt 

Sedkirtel findes hos Hannerne); denne, ſom ved Slimvæv er 

feſtet til Rygraden foroven, ftræffer fig gjænnem hele Bughulens 

Længde, udfylder ganffe denne Hule mod Forplantningstiden, og 

har altſaa en meget betydelig Storrelſe; Formen er ganſte uſced— 

vanlig, idet Masſen deler fig i et meget ſtort Antal Tvarplader, 

hvilke atter danne mindre Lapper, dog paa en noget uregelmes— 

fig Maade, ſom er vanffelig at udrede og at beſkrive. De Wg— 

gene indeſluttende Beflædninger ere uſedvanligt tynde og ſtrobe— 

lige. Rognkornene have en gulbrun Farve, og ere meget ſmaa, 

omtrent ſom Valmuefro, eller nøjagtigere af omtrent %/5 Linies Gjeen⸗ 

nemſnit i moden Tilſtand. Deres Antal udgjør mange Tuſinder, men 

jeg er ikke iſtand til nærmere at beſtemme det. De modne Wg falde ud i 

Bughulen, og træde derfra ind i et Hudror, ſom gabner fig i Urin— 

roret. Sedkirtelen ſvarer i Form meget ner til Wggeſtokken, 

og dens Produkt udgydes ligeledes i Bughulen. Nyrerne, af 

lyſegul Farve, indtage neſten de bageſte to Trediedele af Bug— 

bulens Lengde (jeg fandt dem omtrent otte Tommer lange hos 
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det beſkrevne Exemplar); af Form ere de aldeles baanddannede, 

fortil bredeſt (omtrent fire Linier hvær) og tillige indbyrdes vidt 

adſtilte; bagtil blive de efterhaanden lidt ſmalere, og nærme fig 

hinanden; Urinblære ſavnes. Urinlederne aabne fig i en 

felleds rordannet Papille, ſom ovenfor er omtalt. 

Hjerneſkallen er for ſtorſte Delen bruſkagtig, kun for en 

ringe Del hudagtig. Deng haarde Grunddel (basis eranii) 

beſtaar af et eneſte, ikke kloftet Stykke, hvilket dog fortil udſen— 

der to divergerende Fortſcettelſer, mellem hvilke der ligger en 

mere hudagtig Del. Pan Siderne af Hjerneſkallen fremtreeder en 

Bruſkblere, ſom indeſlutter Horeredſkabernez fortil for— 
ener fig med Hjerneſkallen den Bruſtkapſel, hvori Lugteredſka— 
bet optages. Under den forreſte Del af Hjerneſkallen findes et 

fort bruſkagtigt Ganeben, hvilket fra hver Side udſender to 

Fortſettelſer, en fortil og en bag, ſom forene fig.til at danne 

den Bue, hvorpaa Øjet hviler. Til den forreſte Rand af Ga— 

nebenet feſter fig en ſtor, hvælvet, ligeſom ſkjolddannet Bruſkplade, 

og foran denne ligge flere Brufkſtykker, ſom omgive og ligeſom 

beffytte Munden. En ejendommelig bruſkagtig Lebering er 

tilſtede; derimod ſynes man ikke at kunne tillægge Munden en 

egentlig Over- og Underkjeebe. Tungebenet er temmelig 

lille, af fladtrykket, noget trianguler eller bagtil tilſpidſet Form, 

men ovenover dette ſtrakker fig igjennem Tungen en meget lang 

Bruſt, fom fortil er ſammentrykket, bagtil i en lille Stræfning 

treſidet prismatiſk, og derpaa ender traadagtigt tilſpidſet. En ſtor 

Mangde Bruſkſtykker danne en Bryſtkasſe, ſom dels ſtaar i For— 

bindelſe med Hjerneſtallen, dels med Rygraden, og ſom tjener til 

Stottepunkt for Gjællefæffenes Muſkelapparat. Rygraden, ſom 
for en Del dannes af en Rygſnor (chorda dorsalis), viſer fig tem— 

melig bruſkagtig, ifær hvad det til Rygmarvens Optagelſe beſtemte 

Rør angaar. Rudimenter af øvre Ryghvirvelbuer viſe fig 
i ſmaa Fræmragninger pan Siderne af det omtalte Bur. Ogſaa 
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af nedre Ryghvirvelbuer kunne Spor eftervifes pan Underſiden af 

Rygſnoren, men de ere endnu utydeligere end de øvre. 

Afarter af denne Fiſt kjender jeg ikke. 

Havnegenojen nager en Længde af omtrent tre Fod, en Vægt 

af to til tre Pund. Der fortelles endog, at den ſkal kunne have 

indtil fem eller fer Punds Vegt og en Arms Tykkelſe (Pennant 

og Bloch); dog er en ſaadan Storrelfe viſtnok meget ualminde— 

lig, og fælv har jeg hidtil Intet ſet, ſom kom den ner. 

Den har en temmelig vid geografiſt Üdbredelſe, efterſom man 

har truffet den fra Grendſen af Polarzonen til Middelhavet, fra 

Oſterſoen til Nordamerikas Oſtkyſt“). Hos os forekommer den 

fan at ſige overalt, i Veſterhavet, Kattegattet, Sundet og Bal— 

terne, ſamt i Oſterſoen; jeg har ſet Exemplarer fra alle disſe Ste— 

der, og Boie har meddelt mig, at den oftere er bleven fanget 

ved Kiel. Imidlertid maa den dog regnes blandt de ſjeldnere 

Fiſke hos os; for en Del maaſte, fordi den kun fanges tilfeldig— 

+) Naar Varrell (Br. fish. II, 450) anfører, at den af Reinhardt 

tælles blandt Islands Fiſke, beroer dette vel paa en Misforſtagelſe. 

Reinhardt opregner den kun (i Recenſionen over Fabers islandſke 

Fiſke, Maanedſkr. f. Literatur 1833, S. 200) blandt Forogelſerne for 

den færøffe Fauna. Imidlertid findes i det kongelige naturhiſtoriſke 

Muſeum ikke blot et Exemplar fra Zærø, men ogſaa et fra de ved Islands 

Sydkyſt liggende Beftmanøer, hvorved dens Berettigelſe til at regnes 

blandt islandſke Fiſke, om end kun blandt de tilfældige, godtgjeres. Paa 

den norſke Kyſt har jeg ſet et ſtort Exemplar fra Trondhjcmsegnen (63m. 

Br.), og ved Bergen ſynes den ikke at være ſſelden. Mitchell og andre 

nordamerikanſke Fauniſter omtale den ſom forekommende ved Ny— 

Pork, Boſton o. ſ. v. Imidlertid ter jeg ikke angive dens Udbredelſe 

til Nordamerikas Oſtkyſt ſom afgjort ſikker, da jeg ikke har ſet Exem— 

plarer fra denne Lokalitet, og da Leſueur har beſkrevet den nord— 

amerikanſke Form ſom egen Art under Navnet Petromyzon ameri- 

canus (Trans. of the Soc. of Philadelphia T. VI 1817). Hans 

Beſkrivelſe ſynes mig imidlertid juſt ikke at bekrefte hans Paaſtand. 

Afarter. 

Sterrelſe. 

Forekommen, 
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vis blandt andre Fiſke, men ingenſteds er Gjenſtand for et ſer— 

eget Fiſkeri. Nymindegab er maaſke det Sted paa vor Kyſt— 

ſtrekning, hvor den fanges i ſtorſt Mængde (i Sildevaaddene). 

Denne Fiſt er en Havpfiſk, ſom om Foraaret, med nogen Tids— 

forſtjcellighed efter de klimatiſke Forhold, gaar op i Floder og Ager 

for at lege, og derpaa atter efter et Par Maaneders Forlob vender 

tilbage til Havet. Den ſvommer med en ſlingrende Bevagelſe 

omtrent ſom en Aal; men, naar Strømmen er ſaa ſterk, at den 

har Vanſkelighed ved at overvinde den, fkal den ligeſom gjøre 

pludſelige Spring fremad, og derpaa hurtigt hæfte fig til en faſt 

Gjenſtand, for at oppebie Lejligheden til atter at gjøre et Spring. 

I fin Mund har den næmlig et overmaade kraftigt Sugeredſkab. 

Pennant fortæller ſaaledes, at en Fiſt pan tre Pund havde 

ſuget ſig ſaa faſt til en Sten paa tolv Pund, at denne ſidſte 

fulgte med, da man traf Fiſken op (Br. Zool. III, 78). Naar den 

har faſtſuget ſig, modtages det til Reſpirationen nodvendige Vand 

gjennem Gjellegabningerne, og udſprojtes igjan gicennem disſe. 

Den er meget ſejglivet; Hofman fortæller, at han har fet Den 

leve næften en hel Dag ude af Bandet, ffjøndt udfat for ſteerk 

Solhede ). 

Det er bekjeendt, at Negenojerne ved Hjælp af deres Su— 

gemund feſte fig pan andre ſtorre Fiſke, ſom vanſkeligt kunne 

befri fig for dem, og derpaa med de ſpidſe Tænder gjænnemgnave 

de ydre Bedæfninger, og trænge ind til Kjodet. Ovenfor under 

Laxen (II, 579) har jeg berørt dette Forhold”), Men, om 

*) Lacepeéde anfører ſom Bevis paa dens Seiglivethed: on à vu des 

lamproies, à qui il ne restoit plus que la téte et la partie an- 

térieure du corps, coller encore leur bouche avec force, et 

pendant plusieurs heures, à des substances dures qu'on leur 

présentoit. Hist. d. Poiss. I, 15. 

) Afdode Stiftamtmand Chriſtie i Bergen meddelte mig i ſin Tid en 

Bemaerkning, ſom ſkyldtes en paalidelig Mand, der drev Fiſkeri efter 
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de indffrænfe fig til levende Fiſke, eller ogſaa ſoge Aadſel, og 

om de tildels ernære fig af ſmaa Sodyr, derom har jeg hidtil 

intet Silkert kunnet erfare, da jeg i Tarmen kun har fundet en 

ganſte ensartet, ſalveagtig Subſtans. Lacepeède paaſtaar 

rigtignok det Sidſte, men ſynes, iſtedetfor paa Kjendsgjerninger, 

kun at ſtotte fig paa den forudfattede Mening, at denne Fifk er for 

fvag og for flæt bevæbnet, til at kunne angribe noget ſtorre Dyr. 

Som ovenberort leger denne Lampret i færff Band. Paa Sorplantning 

vor Vaſterhavskyſt, ved Nymindegab, har jeg ſet den flige op fra 

Havet gjænnem hele Maj Maaned *). En Hun, ſom jeg under— 

ſogte den nittende Maj, havde Rognen fuldkomment moden, faa 

at den ved et ſoagt Tryk paa Bugenudgjodes. Havnegenojerne ſynes at 

komme parvis fra Havet, hvad jeg ſlutter deraf, at jeg nogle faa 

Gange har ſet to tilſammen blive fangede i Sildevaaddene paa 

omtalte Sted, og ved Underſegelſe fandt det at være Han og 

Hun. Jardine (hos Farrell) bekrefter ogſaa, at de under 

Legetiden holde ſig ſammen parvis. De danne en ſtor Fure eller 

Grube til at modtage Waggene, og bortflytte til den Ende de 

Stene, ſom ere dem ivejen, ved Hjælp af Sugemunden; hvorved 

de ſtulle lægge en betydelig Styrke for Dagen. Rognkornenes 

Brugden. Denne Kjæmpefiſk feal almindeligt under Bugen være 

beſat med en Mængde orme- eller flangelignende Dyr af tre til fire 

Gode Længde (ſkulde muligt heri findes Oprindelſen til Pontoppi— 

dans Angivelſe, at Brugden har ligeſom en Manke 25), hoilke 

imidlertid forlade Fiſken, ſaaſnart den er ded. Chriſtie mente i 

dette Snyltedyr, efter Beſkrivelſen, at gjenkjande Digeraalen, nær: 

værende Art; og, da man viſtnok næppe tør formode, at der gives 

noget igleagtigt Dyr af den antydede Sterrelſe (en gigantiſk Pon— 

tobdella! ?), ſynes Hypotheſen rimelig nok. 

*) I det ſpdlige Englands Floder ſtiger den op i April, i de ſkolſke 

Stromme mod Slutningen af Juni, ifolge Beretninger af engelſke 
Fauniſter. 
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ſerdeles ſtore Antal, til hvilket idetmindſte hos os Fiſkens Hyp— 

pighed ikke ſtaar i Forhold, er ovenfor berørt, Om den Tid, 

Acggenes Udvikling medtager, om de ſpede Unger, og om Tiden, 

til hvilken disſe vandre i Havet, er Intet mig bekjendt. 

Havnegenojen er i fin ſtorſte Fuldkommenhed i Maane— 

derne Marts, April og Maj, eller inden den ved Legningen er bleven 

udmagret. Andenſteds anſes den for en fortrinlig Spiſe, og, for 

ſaavidt den fanges i ſtorre Mængde, end ſtrax kan forbruges, 

marineres den ligeſom folgende Art, og holdes i temmelig hoj 

Pris. Hos os derimod har man Afſty for denne Fiſk, ja betrag— 

ter den vel endog ſom giftig; og den bliver derfor paa de en— 

kelte Punkter af vor Kyſtſtrekning, hvor den fanges noget jevnli— 

gere, bortkaſtet, for ſaavidt ſom ikke en enkelt Fiſker paa frem— 

mede Steder kan have lert at vurdere den. 

Blandt Pattedyrene tælles Odderen ſom dens Fiende, 

Mallen og Gjed den blandt Faerſkvandsfiſkene. Hvilke Fien— 

der den har blandt ſtorre Havdyr, ſynes ubekjeendt. Angelen 

bliver rimeligvis for en ſtor Del ſorteret af forſtjellige Sump— 

og Svømmefugle. For Snyltedyr ſynes den kun i meget ringe 

Grad at være udſat; jeg ved ikke, at man har iagttaget nogen 

til Krebsdyrene henhørende Fiende paa den, og alle Forfattere 

om Indvoldsormene forbigaa denne Lampret med Taushed. En 

eneſte Gang har jeg imidlertid truffet en Agamonema“*) i den 

bageſte Del af Bughulen mellem Rognkornene. 

) Foreløbigt kan den betegnes ſom Ag. Lampetræ. 
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Af de to nedenftaaende Figurer (efter Narrell) viſer den til Højre 
den lukkede Mundſpalte, den til Venſtre den opſpilede Suger ing; hvor⸗ 
ved dog maa markes, at denne ſidſte ikke juſt framſtiller Tandforholdet 
med ſuldkommen Nojagtighed. 

Danmarks Siffe III. 
66 
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135te Art. Flodnegenøjen (Petromyzon fluviatilis Linn.). 

Farven følvglindfende med ſtaalblaa Røg, 

uden Marmorering. Mund ſpalten ſtrekker fig langt- 

fra k ikke-hen under Øjet, naar Munden er lukket, og 

dens Længde indeholdes omtrent fire Gange i Ho— 

vedets Længde (regnet til ſidſte Gjelleaabnings 

bageſte Rand). Mundhvelvingen viſer bag Spel— 

get en ſtor Plet, blottet for Tender. Spidſerne af 

den dobbelte Tand tet foran Svelget ere adſkilte 

ved neſten hele Tandens Brede; mellem denne Tand 

og den med fyv fine og ſkarpe Spidſer vebnede Tand 

bag Svelget findes paa hver Side en treſpidſet 

Tand. Rygfinnerne vidt adſkilte. Længden indtil 

atten Tommer. 

Schonevelde S. 41: fluviatiles Lampetræ. 

Terpager, Ripæ eimbr. S. 683: Lampreta. 

Pontoppidan, Atl. I, 646: Petr. ſluviatilis. 

— Atl. V, 1021: Negen-Augen. 

muͤller, Prodr. n. 307: P. fluviatilis. 

Olavius, Skagens Beſkr. S. 158: Negenogen. 

Wilſe, Reiſeiagttagelſer V, 232: Petr. fluviatilis. 
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Schade, Beſkr. over Mors S. 205: Negenojen. 

Kuß, Naturbeſchreibung S. 138: Neunaugen. 

Bloch, Fiſche Deutſchlands tab. 78. — Paa det ovenſtagende Træ: 

ſnit (efter Narrell) frœmſtilles til Højre forneden den op— 

ſpilede Sugemund, hvis Tandforhold imidlertid ikke i Enkelt— 

hederne er angivet ganſfke tilfredsſtillende. i 

Forſt maa jeg erindre om, at ſammenligne Synonymien til forrige 

Ufbildninger. 

Bemerkn. 

Art, da under denne et Par Forfattere ere optagne, om hyilke det ikke Spnen b 

med fuldkommen Sikkerhed kan afgjeres, om de høre til Zav,- eller 

Flodlampreten. Schonevelde karakteriſerer faa tilſtrœkkeligt nærvæ: 

rende Art paa anforte Sted, at ingen Tvivl kan finde Rum om Identi— 

teten. At jeg giver Terpager Plads her, ſkiondt jeg ikke tvivler paa, 

at ogſaa foregagende Art maa træffes i Ribe-Aa, er, fordi Flodlampreten er 

den almindeligere Art der og velbekjeendt, ligeſom jeg ogſaa fælv har erholdt 

den fra Ribe-Aa. Hvad Olavius mener, afgjores efter min Mening ved 

den Beſkrivelſe, han giver af Farven. Om den øvrige Synonymi er kun 

at merke, at det vel turde hende fig, at hos en eller anden af de angivne 

Forfattere den folgende Art kunde være ſammenblandet med nærværende. 

Denne Fiſks Benævnelfer angagende, har jeg Intet af Betyden— 

hed at føje til, hvad under foregagende Art er anført. Merkes kan 

imidlertid, at det er nærværende, Schone velde tillægger Navnet 

Negendyn, medens han for Havlampreten intet danſt Navn har. 

Den norſke Benævnelfe, ſom Pontoppidan i Norges Natur— 

hiſtorie (II, 224) angiver — Stenſue eller Stenſuger — 

ſynes mig iøvrigt, ſom vel pasſende og bekvem, at burde gives 

Fortrin for det, ved Fordrejelſen af et plattydſk Ord opſtaaede 

Negenoje, der udtrykker et Forhold, ſom ikke er begrundet i 

Virkeligheden. 

Ligeſom denne Art kjendes fra forrige ved Farven og Tand— 

forholdet, ſaaledes ere de vidt fra hinanden ſtaaende Rygfinner 

tilſtrekkelige, til ved forſte Ojekaſt at adſkille den fra folgende Art. 

Farven har pan Siderne et ſmukt og levende Søloffjær, 

ſom mod Bugen bliver lyſere og tillige mattere; paa Ryggen 

66 * 

Bencvnelſer 

Beſfkrivelſe 
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Derimod gaar over i det Staalblaa eller Blyantsgraa. Til Mars 

morering findes ikke ringeſte Spor, og af Platter har jeg overs 

hovedet blot kunnet bemerke en eneſte, lille, hoidgul paa Pande— 

fladen ner bag Neſeboret, hvilken iøvrigt ligeledes er tilſtede baade 

hos foregagende og efterfolgende Art. Øjet er morkeblaat med en 

gul Kreds. 

Udmaalinger. 

Totallengden: A 15“; B 14½“; C 12/0; 

ſterſte Højde: A 16“/; B 13% /; 

ſtorſte Omkreds: A 4“; B 3“; C 2¾ %; 

Afſtand fra Sundern til ſidſte Gjelleſpaltes bageſte Rand: 

A 7% R 3675105 633775 

Mundens Lengdegjonnemſnit: A 8“; B 8"; 

Mundens Bredegjœnnemſnit: A 7/7; B 7"; 

Mundſpaltens Længdegjænnemfnit, naar Munden er lukket: A 95/47 3 

B 9/7/%7/3 

Afſtand fra Mundens forreſte Rand til Naeſeboret: 4 11%; 

B iI 

Afſtand fra Mundens forreſte Rand til Øjet: A 12 ½““ ; B 13%; 

C 10% z 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 3/37; B 32/77; C 2"; 

Ojets Hojdegjannemſnit: A 2½““; B 2%“; C 12/3"; 

Afſtand fra Mundens forreſte Rand til forſte Gjclleſpalte: A 18 ' 3 

B 20““/; C 16%; 

Afſtand fra førfte Gjelleſpaltes forreſte Rand til ſidſte Gjællefpaltes 

bageſte Rand: A 19“; B 16/2"; 

agere fra Snudeſpidſen til ferſte Rygfinnes forreſte Rand: 

A 1 %% B 1e, e; 

forſte Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 23½““; B 23“; C 20%; 

forſte Rygfinnes Højde: A 3“; B 3“; C2½“/; 

Afſtand mellem ferſte og faden Rygfinne: A 10%“ ; B 10%; 

G 6%; 

anden Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 3“; B 3½“; C 3”; 

anden Rygfinnes ftørfte Højde: A 6 ““; B 6 ½““; C677;5 

Halefinnens Lengdeſtrakning: A 14“; B 17/3 
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Halefinnens ſtorſte Højde: A 2½““; B 2½%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborſpalten: A 11“; B 10%“; 

C 9 ½½7 ; 

Gadborſpaltens Længde: A 3“; B 3“; C 2¾8 “ 

Gadborſpaltens Afſtand fra Halefinnens Begyndelſe: A 2“; B 2 ½“. 

Da denne Art i mange Henſeender ſtemmer overens med 

foregaaende, ſkal jeg i Beſtrivelſen iſer indſkreenke mig til de 

Punkter, hvori de viſe fig forſtjcellige. Hovedets Lengde inde— 

holdes henimod fem Gange i Totalleengden. Den lukkede Mund— 

ſpaltes Lengdegjennemſnit indeholdes paa det Nermeſte fire 

Gange i Hovedets Længde, og nager bagtil langtfra ikke hen 

under Ojets forreſte Rand. Den Fryndſekreds, ſom omgiver 

Mundringen, danner kun en enkelt Ræffe, og dennes Hudlapper 

ſynes at folge ſamme Retning ſom Mundens Rand, eller have 

en fan ringe Brede, at det ikke let bemerkes, at de i Virkelighe⸗ 

den udgjore paatveers ſtillede Hudplader. Paa Mundens bageſte 

Rand udvikle Fryndſerne fig til en forholdsvis betydelig Længve. 

Tender ne kunne ikke ſiges at danne koncentriſke Kredſe, undtagen 

de alleryderſte om Mundranden ordnede og, om man vil, de in— 

derſte omkring Sveelget. Men endnu mindre kan der tales om Rek— 

ker, der udgaa ſom Straaler mod alle Sider; af ſaadanne findes end 

ikke det ringeſte Spor. Den ſtore Tand nærmeft bag Svalget har vel 

ſyv Spidſer ligeſom hos foregagende Art, men viſer neſten aldeles 

ingen Krumning eller Udbojning af den bageſte Rand, hvilken derimod 

er, fan at ſige, aldeles lige; dens fem mellemſte Spidſer ere ſmalle, 

meget tetſtillede, lige og lodrette; den yderſte Spids van hveer 

Side er meget ſteerkt udviklet, forenende fig med de øvrige under 

en ret Vinkel, flræffende fig langt fræm paa Siderne af Svel— 

get, med Spidſen delt i to Smaaſpidſer, hvilke man dog ikke bliver 

var uden en nøjagtigere Underſogelſe. Disſe Smaaſpidſer kunde 

imidlertid berettige til at kalde hele Tandpladen niſpidſet. Den 

toſpidſede Tandplade foran Svelget er i høj Grad udviklet, med 

meget ſtore Spidſer, der ſidde faa vidt adſtilte fra hinanden, at 



1046 

de ligeſom indtage (eller rejſe fig fra) de yderfte Ender af en Tværs 

plade; dens Rod ftræffer fig bagud hen paa Siderne af Svalget, 

og Derfor danner denne Plade i Forbindelſe med den forſt omtalte 

neſten ligeſom en firkantet Ramme omkring Svalget af lidt ſtorre 

Længde end Brede. Det aabne Rum, ſom denne Ramme efter— 

lader paa hvær Side, udfyldes af en meget langſtrakt Tverplade, 

væbnet med tre Tandſpidſer (fjældent med fire). Skjondt disſe 

to Tverplader viſtnok kunne ſiges at tjæne til Svalgkredſens 

Fuldſtendiggjorelſe, forſtyrre de paa den anden Side aldeles dens 

Regelmasſighed, ved at ftræffe fig langt ud over de andre Pater 

henimod Mundrandene. Oven og nedenfor enhveer af de omtalte 

Tvcerplader findes en noget mindre toſpidſet Tandplade. Og her— 

med ere alle de dobbelte Taender omtalte, Af enkelte Tænder 

iagttages, ſom ovenantydet, en Kreds omkring Mundranden; denne 

beſtaar af meget ſmaa og tillige meget tetſtillede Tender, og 

deres Antal er derfor betydeligt (jeg har talt omtrent 75). Mellem 

denne Kreds og Svalgkredſen findes i Regelen ingen enkelte 

Zænder bag Svalget og paa Siderne af dette“); foran Sval— 

get derimod, dog adſtilt fra den ſtore forreſte Svelgtand ved et 

ikke ubetydeligt glat Mellemrum, tælles et Duſin middelmaadigt 

ſtore Tender af langſtrakt-oval Form, hvilke ikke viſe nogen Re⸗ 

gelmesſighed eller Symmetri i Anordningen. Mundhvalvingens 

hele Tandantal nærmer fig ſaaledes til hundrede, men nager 

næppe, end ſige overſtiger, dette Tal. Tungetenderne ere 

meget forffjællige fra Havlampretens: den forreſte-mellemſte, 

ligeſom kronedannede Tandplade har en halvmaanedannet Ræffe 

af Tandſpidſer; en ſtor i Midten, der danner en ſterk Kjol paa 

Pladens bageſte Flade, og paa hver Side af denne otte meget 

*) Undertiden har jeg iagttaget en enkelt Tand mellem den treſpidſede 

til Spelgringen henhørende Tand og den toſpidſede oven over denne 

anbragte; denne enkelte Tand ligger udad, tæt op mod Mundran— 

dens Kreds. 
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mindre, tætftillede, finttilſpidſede; Sidepladerne, ſom ere af en 

meget langſtrakt oval Form, have en Rakke Tandſpidſer langs 

den ydre Rand, hvilken Rekle bojer ſig lidt om fortil, men ingenlunde 

nager den indre Rand; Tallet af de meget fine og fkarpt tilſpid— 

ſede Tender har jeg fundet at beløbe fig fra fjorten til ſexten. 

Ne ſeboret viſer Stilling og Beſkaffenhed ſom hos forrige Art, 

og det Samme gjelder omtrent om Øjnene og om Gjelleaab— 

ningerne. Hos det levende Dyr har jeg fundet disſe ſidſte af en 

trianguler Form, hvilken dog efter Døden fnart bliver utydelig, 

eller gaar over til den ffjævt firkantede, ſom ovenfor er om⸗ 

talt, Forſte Rygfinne begynder lidt bag Midten af Total 
lengden: dens Lengdeſtraekning indeholdes mere end ſyv men ikke 

otte Gange i denne; den er meget tynd, af ſerdeles lav og lang— 

ſtrakt Form, noget trianguler eller buedannet. Jeg har i den talt 

50 meget fine, ukloftede eller dog kun ſpagt og utydeligt fløftede 

Straaler. Afſtanden mellem forſte og anden Rygfinne betydelig 

men nogen individuel Afvexling underkaſtet. Anden Rygfin— 

nes Lengdeſtrekning indtager en Femtedel eller mere af Total— 

længden; dens ſtorſte Højde, ſom falder foran Halvdelen af dens 

Lengde, indeholdes omtrent fer Gange i denne. Formen trian— 

gulær. Jeg har i den talt omtrent 80, i Spidſen kloftede Straaler. 

Halefinnens Forhold er neſten ganſke ſom hos foregaaende Art: 

den lober ikke rundt om Haleſpidſen, men beſtaar ſnarere af to Af— 

delinger, en overſte og en nederſte, der adſtilles ved Haleſpidſen; 

disſe Afdelinger ſtemme næften aldeles overens i Form, Længde o. ſ. v.; 

de ere laͤngſtrakt-triangulcere med den ſtorſte Højde langt tilbage 

mod Haleſpidſen; den overſte ſammenvoxet med anden Rygfinne, 

eller forreſt endog ligeſom bedeekket af denne for en lille Del; 

den nederſte er ligeſom en Fortſcettelſe af den ſkarpe Hudkjol, der 

fremtreder paa Bugfladen bag Gadboret. Straalerne ere fine 

og talrige, dog, ſom jeg antager, noget mindre talrige end hos 

foregagende Art, ſtjondt det ikke har villet lykkes mig nøjagtigere 

at beſtemme Antalet. Huden er aldeles nøgen, glat og ligeſom 
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ſilkeagtig; adſtillige i en Rekke ſtillede Slimaabninger findes paa 

Hovedet foran Øjet og under Ojehulen tæt langs dennes Rand 

ligeſom hos Havnegensjen. 

Bughulen indtager lidt mere end den halve Totallengde 

(omtrent otte Tommer hos et Exemplar af femten Tommers To— 

tallengde). Leverens Form er noget kortere og bredere end 

hos foregagende Art (ſexten Linier lang, ni Linier bred fortil), 

men iøvrigt overensſtemmende med dennes. Tarmekanalen 

har kun ubetydeligt ſtorre Længde end Bughulen. Maven ind— 

tager omtrent Halvdelen af dens Lengde, og viſer indvendigt en 

ſtor Mengde fine Lengdefolder (tredive og derover), ſamt desuden 

lige fra Begyndelſen en meget ftærft fremragende, i Randen 

fryndſet, Hudplade eller Fold, ſom gaar over i Spiralpla— 

den; denne danner kun to eller tre Snoninger, men derpaa fort— 

fætter Pladen fig i lige Linie til Enden af Tarmekanalen. Wg— 

geſtokken indtager, paa Übetydeligt nær, hele Bughulens Længde, 

og viſer ganffe ſamme Beſkaffenhed ſom hos Havlampreten. 

Rognkornenes Gjannemſnit har jeg fundet at udgjøre omtrent 

en Femtedel Linie“); deres Antal er færdeles betydeligt. Nys 

rerne indtage lidt mere end Halvdelen af Bughulens Længde; 

den venſtre begynder lidt foran den højre; de have en ſmal 

Baandform. 

Hvad Skeletets Bygning angaar, da har jeg ikke iagttaget 

nogen letopfattelig Afvigelſe i Formen mellem denne og fore— 

gagede Art. 

Afarter af Flodnegenojen kjcnder jeg ikke. Viſtnok har jeg 

bemerket Afvigelſer i Hovedets Spidshed, Snudens Længde o. ſ. v., 

men jeg har ikke Erfaringer nok til at afgjore, om disſe kunne 

begrunde Afarter, eller kun ere at betragte ſom individuelle. 

*) Dog ber merkes, at de hos det Exemplar, efter hvilket udmaalin— 

gen foretoges, ikke vare aldeles modne til Udgydelſe. 
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Denne Art ſynes ingenſinde at overſkride atten Tommers Sterrelſe. 

Længde, og nager endog fjældent en ſaadan Storrelſe. Sed— 

vanligt treffer man den af tolv til femten Tommers Lengde. 

Flodlampreten forckommer i de færffe Bande over en Sorekommen. 

meget ſtor Del af Europa, uden at jeg dog vover, efter de for— 

haandenverende Materialer, nærmere at beſtemme Grendſerne 

for dens Udbredelſe. Nils ſon angiver, at den iſer findes i det 

mellemſte og nordligſte Sveriges Floder, men Ekſtrom har 

kun meget ſjeldent truffet den ved Mørfø. J det nordligſte Norge 

har jeg ikke kunnet erfare Noget om den, og det er ganffe 

aabenbart (efter Storrelſen og Farveangivelſen), at Strom“), 

ſom af Müller citeres til nærværende Art, bor henføres til 

foregagende. Og det Samme maa, idetmindſte tildels, gjelde 

Pontoppidan (Norges Nat. II, 224) eller hans Kilde, 

Clausſen Undalin. 

Hos os forekommer Flodnegenojen rimeligvis i neſten alle 

ſtͤrre Ager, hyppigſt vel dog i det Holſtenſke (i Trave og Beſte). 

Ogſaa i Fjordene findes den, ifær i Limfjorden, og jeg har ſet 

Exemplarer fra Oreſundet. 

Bloch paaſtaar, at denne Art, ligeſom forrige, om For- Zevemaade. 

anret ſtiger fra Havet op i Floderne, og atter vender tilbage om 

Efteraaret. Men han forekommer mig her at være i aabenbar 

Modſigelſe med fig ſelv, i det han bemerker, at den Vinteren 

igjænnem fanges i Mængde i forſtjellige Floder ““). Ogſaa bes 

kempes hans Paaſtand af andre Ichthyologer, og blandt dem af 

Narrell, ſom vil have ſikkre Kjændsgjærninger for, at den hele 

*) Sondmers Beſkr. I, 297. 

) „Man fanger den i Bober og Wisſe blot fra December til April, 

thi om Sommeren holder den fig paa Bunden mellem Stene”. — 

„J Januar fanger man en ſtor Mængde i Floden Baufker i Kur— 

land med Garn under Iſen.s — „Man fanger den fra Mortensdag 

til Paaſkes. Bloch. 
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Uaret træffes i Themſen. Fra Ribe har man meddelt mig om 

denne Fiſk, „at den kommer efter Aalen, og bebuder, at Aale— 

fiſteriet er forbi«. Og en ganſke lignende Efterretning har jeg 

fra Aarhus-Egnen. Herved kunde en Vandring ſynes at vere 

efterviſt; men maaſke tilkjcendegives dog ikke Andet, end at Fiſken, 

ſom hidtil har holdt fig roligt paa Bunden, i den foldere Aars— 

tid begynder at fætte fig i Bevegelſe, uden at dog derfor nogen 

regelmesſig Vandring fra eller til Havet finder Sted. Meget 

ſejglivet er den, ffal kunne leve flere Dage over Vandet, og, efter 

at være ſtivfrosſen, komme til Live igjan, naar den ſettes i koldt 

Vand. Den voxer langſomt: efter Bloch behøver den ne til 

fer Aar for at naa femten Tommers Længde. 

Inſckter, Orme, Smaafiſke ſamt Kjodet af dode Fiſke an— 

gives ſom dens Nering (af Bloch). Jeg har fundet dens Tar— 

mekanal fyldt med en grodagtig Masſe, hvis Beſtanddele ikke 

kunde ſtjelnes, men var dog heldig nok til mod Enden af Maſt— 

tarmen at iagttage enkelte upaatvivlelige Fiſkeſtjel (ſaavidt jeg 

kunde ſtjonne, tilhørende en Fiſk af Karpefamilien), hvorved jeg 

holder det for afgjort, at den nærer fig af Fiſk. Viſt er det 

imidlertid, at den i Regelen ikke bider paa Krog. 

Forplantningen ſkal foregaa i Maj Maaned, og Legen af— 

ſettes mellem Stene ved Flodbredder (Bloch). Da Rognfæt 

ken er meget ſtor, Wggene derimod meget ſmaa, og ſom Folge 

deraf ſerdeles talrige, formerer denne Fiſt fig i gunſtige Egne 

ftærft. Hunnen udmarker fig i Legetiden ved fin tykke Bug. 

Hannen ffal man paa ſamme Tid kunne kjende pan en noget 

ſtorre Mund og noget opfeulmede Læber (JarrelD. Undertiden 

ſes kun en Han og en Hun paa Legepladſen; til andre Tider 

ſtulle de derimod forene fig i ſtorre Selſtaber. i 

Fra Oktober til Marts er denne Lampret i god Tilſtand, 

og afgiver en behagelig men noget ſpertfordejelig Spiſe (Hans 

nen ſkal være at foretræffe for Hunnen). Om Sommeren deris 

mod er den tor og uden Smag, og ſiges tillige at have ſmaa Knu— 
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der paa Huden, ſom Fifferne i visſe Egne betragte ſom et Slags 

Skab. I det egentlige Danmark ved jeg ikke, at man nogen— 

ſteds fanger denne Fiſt, for at anvende den ſom Nering. Tvært- 

imod viſer man gjærne Modbydelighed for den, og har den endog 

ſine Steder mistenkt for at vere giftig, ligeſom forrige Art. 

Rigtignok fortæller Olavius, at „i Limfjorden Folk ſiges at 

gjore meget af at lade den indſylte ſtegt med Eddike og Laur— 

beerblade, for dermed at gjøre Forceringer paa andre Steder“. 

Men jeg ſkulde tro, at Olavius her er bleven vildledet, og at 

hans Beretning er foranlediget ved marinerede Negenojer, hjcm— 

forte fra Oſterſoen. Idetmindſte ſiger Schade udtrykkeligt, at 

denne Fiſk ikke benyttes i Limfjorden, og Juſt, der ellers plejer 

at viſe de af Fjordens Fiſke, ſom finde bekonomiſk Anvendelſe, fin 

Opmeerkſomhed, ſynes heller ikke at vide noget om dens Benyt— 

telſe. J nogle holſtenſke Floder, i Trave og Beſte til Exempel, 

fanges en ikke ringe Mængde, ſom for ſtorſte Delen ſelges 

levende til Hamborg, hvor Fiſkehandlerne meget vel ere iſtand til 

at opbevare denne fejglivede Fiſt indtil den efterſporges“). Deng 

Sejglivethed gjør den ogſaa meget ffiffet til at anvendes ſom 

Mading ved Havfiſkeri, og de hollandſte Fiſkere have til fine 

Tider opkjobt meget betydelige Partier i England, for at benytte 

dem ved Kabliau- og Pigvarre-Fiſkeriet i Nordſoen. 

Blandt ſtorre Ziffe har Flodnegenojen adſtillige Fiender (i 

Tydſkland nævnes iſer Mallen), men endnu flere blandt Vade— 

og Svømmefugle. Derimod kjender man hidtil kun et eneſte 

paa dens Bekoſtning levende Snyltedyr, ſom tilmed kun vides at 

være truffet en Gang, og Derfor endnu er ufuldkomment bekjendt, 

næmlig en Diplostomum * ). 

„) Fil Schoneveldes Tid blev den ikke blot marineret, men ogſaa 

tildels røget ligeſom Aalen nu tildags. 

**) Joh. muͤller har opdaget denne lille Snylteorm i Hjernens fjœrde 

Ventrikel. 

Siender. 
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136te Art. Den lille Negenoje (Petromyzon Planeri Bl.). 

Artsmærke. Farven gjerne noget metalglindſende med mørt 

Ryg og lys Bug, uden Marmorering. Naar Mun- 

den er lukket, naaer Mundſpaltens bageſte Ende 

neſten hen under Øjets forreſte Rand. Kun faa 

Tender ere tilſtede foruden Randkredſen. Spid— 

ſerne af den dobbelte Tand foran Svelget adſkilles 

ved omtrent hele Tandens Brede; mellem denne og 

den med fyv forte og ſtumpt afrundede Spidſer 
væbnede Tandplade bag Svelget findes paa hver 

Side en Tand med to ſtumpe Knuder. Rygfinnerne 

tæt ſammenſtillede. Længden indtil ni eller ti 

Tommer (men ſedvanligt meget ringere). 

Synonymi Bloch, die Fiſche Deutſchlands III, 64: Petr. Planeri. 

Olavius, Skagens Beſkr. S. 159: Negenogen i Sjælland 2? 

Afbildninger. Gesner, Hist. piscium pag. 705, Genus Lampetræ alterum 

(en ret kjandelig Afbildning). — Bloch, die Fiſche Deutſch— 

lands tab. 78 fig. 3? — Cuvier betragter denne Afbildnin 
ſom fremſtillende en Unge af foregagende Art; hvad jeg dog, 

efter den lange og ſpidſe Gadborpapille, ikke kan antage; hvorvel 

jeg indrømmer, at den gjengiver nærværende Art meget ufuld— 

komment. Det ovenſtagende Træfnit efter Narrell. 
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OGlavius er den eneſte af vore Forfattere, hos hvem jeg troer at Bemærfn. 

finde Spor, dog viſtnok temmelig tvivlſomme, til nærværende Art. Efterat Synen ene 

have omtalt en ved Skagen opdreven Negeneje (Petr. fluviatilis efter 

min Antagelſe) af ſexkten Tommers Længde, ſiger han: „iovrigt er Ne— 

gensjen en temmelig vel bekjcndt Fiſk i Sjælland, hvor den ſiges at 

falde i ferſk Band, endſkjendt langt mindre af Skabning'. Da det 

er udenfor al Tvivl, at den lille Wegeneje forekommer i flere ſjel— 

landſke Bande, ſynes det mig ikke urimeligt at antage, at den Negenøje, 

ſom Olavius har hørt omtale der, men ſom var meget under ſexten 

Tommers Længde, kunde falde ſammen med nærværende Art. 

Hvad der letteſt adſkiller nærværende Art fra Slegtens Beſtrivelſe. 

andre Arter, er de tet ſammenrykkede Rygfinner. Men en nær- 

mere Underſogelſe viſer ikke fan andre Afvigelſer, ſom den fol— 

gende Beſkrivelſe udhaver. 

Farven nærmer fig vel i det Hele taget meget til Flod— 

negenojens, men er mindre ren, blank og ſktinnende; iſtedetfor 

Solvglands viſer fig her ſnarere et Bronceſtjer; undertiden bliver 

Farven endog neſten aldeles fort, med Undtagelſe af en ſmal 

Stribe langs Bugfladen. 

UÜdmaalinger. 

Totallongde: A 9½““; B 10“; C 5/2; 

ſtorſte Højde: A9“; B 9%“; C 5%; 

ſtorſte Omkreds: A 23 ½““ ] B 25“; C 13½““ . 

Afſtand fra Snudeſpidſen til ſidſte Gjelleſpaltes bageſte Rand: 

426% „ B Zs i 

Mundens Lengdegjannemſnit: A 6“; B 5/07; C 3%; 

Mundens Bredegjannemſnit: A 5/7; B 5%; C 2¼%3 

Mundſpaltens Længdegjænnemfnit, naar Munden er lukket: A 7/0/73 

Bf a; 

Afſtand fra Mundens forreſte Rand til Næſeboret: A 8"; B 7½½,,; 

C 4½%½¼; 

Afſtand fra Mundens forreſte Rand til Øjet: A 9%“; B 9%; 

C 4 %8¼⁰3 

Øjets Lœngdegjonnemſnit: A 2 ½“/ͤ 3 B 2¼½ (-; C 2½; 
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Øjets Højdegjænnemfnit: A 2%Ys773 B 2½“¼ C 13/40 5 

Afſtand fra Mundens forreſte Rand til førfte Gjelleſpalte: A 13/4” ; 

BAA“ ne 

Afſtand fra ferſte Gjelleſpaltes forreſte til ſidſte Gjœlleſpaltes bageſte 

Rand: A 12/27"; B 13¼½%; C 7%; | 
Afſtand fra Mundranden til forſte Rygfinnes forreſte Rand: A 4%“; 

B Ss 

forſte Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 16/37; B 16“; C 10%“; 

forſte Rygfinnes ſtorſte Højde: A 37/37; B 4%; C 1/3"; 

Afſtanden mellem forſte Rygfinnes ſidſte og anden Rygfinnes førfte 

Straaler: A 1/“/; B 1/677; C 0%; ' 

anden Rygfinnes Længdeftræfning: A 26“; B 31/77; C16 ½½ /; 

anden Rygfinnes ſtorſte Højde: A 6"; B 8/47; C 3; 

Halefinnens Længdeftræfning: A 1177; B 11“; C 7"; 

Halefinnens ftørfte Hejde: A 1/4773 B 12/37 C 177; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborſpalten: A 6%”; B%M2”; 

0 4%; 

Gadborſpaltens Længde: A 2773 B 273 C1“; 

Gadborſpaltens Afſtand fra eaten Begyndelſe: A 18% ; 

180% „ 0; 
Gadborpapilens Længde: A 3¾½““; B 3½½; C 1 %%; 

Uagtet den lille Negenoje ſynes at fremme med Flod— 

negenojen i Form i Almindelighed, bemeerker man dog let, 

naar man ſammenholder Individer af omtrent lige Sterrelſe, at 

den forſte er mere ſammentrykket og høj, den ſidſte mere lav og 

trind. Iſar fræmtræder Forffjællen tydeligt over Kroppens ba— 

geſte Del eller efter Rygfinnernes Begyndelſe. Snuden, eller 

Hovedet foran Ojnene, er mindre ſpids end hos Flodnegen— 

øjen, og nærmer fig mere til Ha vnegenojens Form; ogſaa 

er Snuden i Regelen kjendeligt længer end hos Flodnegen— 

øjen. Leberne udmerke fig ved Tykkelſe og en rigelig Fryndſe— 

bekledning, i hvilken Henſeende denne Art ſtemmer med Hav— 

lampreten, eller endog overgaar den; men de enkelte Hudbla— 

des Form er noget forſtjellig, i det de ikke viſe fig faa ſterkt 

delte i Enden, men i Regelen kun ere kloftede i to Lapper, en 
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ftørre og en mindre. Hvad der ifær ſynes mig karakteriſtiſt for 

Tandforholdet hog nærværende Art, er Tændernes ſtumpe Form, 

hvorved de tildels faa Üdſeende ligeſom Perler. Randkredſen 

beſtaar af omtrent 60 meget ſmaa, temmelig vidtſtillede Tand— 

knuder, ſom paa Mundens bageſte Rand viſe ſig temmelig kreds— 

runde, fortil derimod af langſtrakt Form. Svalgkredſen beſtaar 

af fer Tandplader. Den toſpidſede foran Svelget har Spid— 

ſerne meget vidt adſtilte fra hinanden (ved hele Pladens Brede) 

ligeſom forrige Art; og dette er den eneſte Plade, ſom hos neer— 

værende Art kan ſiges at befinde Spidſer, medens alle de øvrige 

kun have Knuder; Formen af disſe Spidſer er bredt-triangulcer, 

ſammentrykket i Retningen forfra bagtil, Tandpladen bag Svel— 

get, ſom neſten danner en lige Tvaerlinie, eller i al Fald kun 

frembringer en meget ſvag Bue, har ſyv lave og meget ſtumpe 

Knuder, af hvilke de fem midterſte omtrent ere indbyrdes lige 

ſtore men meget mindre end den yderſte pan hvær Side“). Rum— 

met mellem forreſte og bageſte Svelgtand udfyldes paa hveer 

Side af en toknudet elliptiſk Tandplade, ſom er anbragt paatveers, 

eller har fin ſtorſte Længde i denne Retning. Foran denne og 

paa Siderne af den forreſte Svælgtand iagttages endvidere en 

toknudet Tandplade, hvis yderſte Knude dog er meget mindre 

end den inderſte. Endnu ſtaar tilbage en Tvarlinie eller Tværs 

bue (dog kun ſvagt krummet), ſom dannes mod Mundſkivens 

forreſte Rand tæt bag Randkredſen af fem vidtadſkilte Tandknu— 

der, hvilke ere ſmaa, ovale, ſtillede efter Længden. Det hele Tand— 

antal overſtiger ſaaledes kun lidet 70. Tungens forreſte Tand— 

plade eller Tværplade viſer en ftærfere Fremragning paa Midten, 

hvilfen paa hvær Side indeſluttes af fire eller fem færdeles fmaa, 

næften umærfelige Saugtagger. De to Tandplader, ſom ere ans 

*) Undtagelſesvis har jeg i et enkelt Tilfælde talt otte Knuder pag 

denne Tverplade. 
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bragte paa Siden af Tungen efter Længden, ſynes ingen Spid— 

fer at have, eller i al Fald færdeles utydelige. 

Neſeboret er anbragt ſom hos de foregaagende Arter, men 

viſer fig meget mere fremragende, eller har ſteerkere Tilnærmelfe 

til Rorformen end hos disſe. Ojet er forholdsvis lidt ſtorre 

end hos Flodnegenojen, men iovrigt af ſamme Befkaffenhed. 

Gjelleſpalterne har jeg fundet temmelig tydeligt halvmaane— 

dannede, deres bageſte Rand langt ſterkere og tydeligere fryndſet 

end hos de foregagende Arter; den Længde, de indtage, udgjor 

omtrent en Niendedel af Fiſkens Totallcengde, og er lidt mindre 

end Hovedets halve Lengde, dog med lidt individuel Afvaxling. 

Rygfinnerne have en betydeligere Udvikling end hos fore— 

gaaende Art; forſte Rygfinne begynder omtrent i Midten af 

Totalleengden; dens Lengdeſtreekning indeholdes omtrent ſyv 

Gange i Totalleengden; dens Form kan ſiges at være triangulær, 

dog meget langſtrakt og lavt og tillige noget utydeligt, idet Top— 

vinfelen ev bredt afrundet; den ſtorſte Hojde falder omtrent ved 

Enden af Lengdens forſte Trediedel; dens Hojdeforhold ſynes 

iovrigt at tiltage med Alderen eller Individernes Storrelſe, hvil— 

ket ogſaa gjælder den anden Rygfinne. Straaleantallet, ſom jeg 

dog ikke kan beſtemme med Nojagtighed, er omtrent mellem 60 

og 70. Naar man blot fer hen til den høje Hudkam, hvorpaa 

Rygfinnerne ere anbragte, kunne disſe ſiges at være ſammenhen— 

gende, eller at folge umiddelbart paa hinanden; naar man deri— 

mod tager Straalerne i Betragtning, da findes der i Regelen, 

idetmindſte hos ſtorre Exemplarer, en lille Afbrydelſe mellem forſte 

og anden Rygfinne. Denne ſidſte, ſom har en ſteerk ÜUdvik— 

ling (den er en halv Gang til henimod dobbelt ſaa lang ſom 

forſte Rygfinne og omtrent af dennes dobbelte Højde) og tydelig 

Triangelform, teller omtrent 90 til 100 Straaler, der for en 

ſtor Del, ligeſom ogſaa forſte Rygfinnes, ere kloftede i Spidſen. 

Den gaar ſaa gradevis over i Halefinnen, at det er meget 

vanſteligt at beſtemme Grendſerne mellem dem. Halefinnens 
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Straaler ere talrige, men jeg har ikke været iſtand til at beftemme 

Talet. Den Kjøl, ſom ſtrakker fig mellem Halefinnens underſte 

Afdeling og Gadboret, er meget ſterkt fremtredende. Gadbor— 

ſpalten aabner ſig noget bag de forſte to Trediedele af Total— 

leengden. Som haoijſt karakteriſtiſk for nærværende Art maa den 

betydelige og ejendommelige ÜUdvikling af Gadborpapillen be— 

tragtes, hvilken hos Hannerne er meſt paafaldende: hos disſe 

har jeg nemlig fundet den af overordentlig Længde, tynd, trind, 

tilſpidſet og overhovedet ormedannet, ſaaledes at den Tanke let ved 

Synet af den kunde opſtaa, at en Spolorm ragede fræm af Gadboret. 

Hos Hunnerne er Gadborpapillen viſtnok meget kortere, tyf- 

kere, koniſk og uden tydelig Ormeform, men dog udviklet i en paa— 

faldende ſteerkere Grad end hos de foregagende Arter. Skiondt de 

ydre Bekledninger i Hovedſagen viſe ſamme Forhold, ſom hos 

Slegtens øvrige Arter, bliver dog her at merke, at Huden, paa 

Grund af en ſterkere Mufkulatur, eller fordi Legemets ſtore Side— 

muſkler ualmindeligt ftærft og tydeligt ere afdelte i Tverblade, 

ogſaa viſer en ſtor Mængde (over hundrede) temmelig tetſtillede 

Tverfolder eller Rynker, ſvarende til de underliggende Mufkel— 

blade, hvorved Fiſken i Üdſeende erholder nogen Lighed med en 

Leddeorm eller Larve. Endvidere maa merkes, at, foruden 

Slimaabningerne foran Ojet og langs dets forreſte-nederſte 

Rand, iagttages her ogſaa en lille Ræffe bag Øjet foroven, dan— 

net af ſyv eller otte tetſtillede Aabninger. 

Bughulens Længde udgjor pan det Nærmefte Halvdelen af 

Totallengden. Leveren viſer med Henſyn til Storrelſe, Form og 

Farve ſamme Forhold, ſom ovenfor er angivet for Havnegenojen. 

Tarmekanalen har jeg fundet ſerdeles tynd, ſnordannet eller 

ſnarere traaddannet; Gene rationsorganerne ere derimod ud— 

viklede ien forbauſende Grad, og indtage hele Bughulens Længde, 

medens de baanddannede Nyrer blot ere indſkrenkede til dens ba— 

geſte Halvdel, eller kun meget ubetydeligt overſkride denne. J de 

allerfleſte Henſeender ſtemmer den indre Bygning faa næv overens 
Danmarks Siſke III. 67 

Indre 
Bygning. 
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med de førhen beffrevne Arter af Slægten, at det vil være overs 

flødigt, her længer at dvæle ved den. Og det Samme gjelder 

med Henſyn til Beſkaffenheden af Skeletet. 

Den lille Negenoje viſer endel Forandring i Form og 

Farve. Med Henſyn til ſidſte fjænder jeg en meget mork, neſten 

fort Afart. Men ogſaa i Hovedets Form, i Finnernes Dan— 

nelſe o. ſ. v. har jeg bemerket nogen Forſtjallighed; imidlertid 

er min Autopſi af levende og friſke Exemplarer for indſtrenket, 

til at jeg kan gaa udenfor den ſimple Antydning heraf). 

Hos ingen af de fan Forfattere, ſom omtale denne endnu 

kun ufuldſtendigt befjændte Art, har jeg fundet en betydeligere 

Længde end ti Tommer angivet, Men langt ſadvanligere er det, 

idetmindſte i Norden, at treffe den af omtrent fem Tommers 

Lengde, eller ubetydeligt mere, og med denne Storrelſe er den 

forplantningsdygtig. 

Om denne Arts geografiſke Udbredelſe ſavnes endnu tilſtrek— 

kelige Angivelſer. At den udſtrakker fig over en ſtor Del af 

Europa, tor kun anſes ſom afgjort. Hos os er det vel den al— 

mindeligſte af Slegtens Arter: jeg har erholdt den fra jydſke 

Aaer og Bakke ſaavel paa Veſtſiden ſom paa Oſtſiden af Landet 

(t. Ex. fra Randersegnen, Ringkjobingsegnen o. ſ. v.), ſamt fra 

flere af Sjellands Egne (Søborg og Gilleleje, Strandmollen). 

Ved nærmere Underſogelſe vil den rimeligvis findes i de fleſte 

danſke Provindſer. Hvor den forekommer, træffes den gjerne i 

betydelig Mengde. 

J Levemaade ſtemmer den, faa vidt vides, overens med 

Flodlampretten, ſom den ſaaleenge har været ſammenblandet 

*) Cuvier har allerede bemerket, at Lacepèdes Sucet (Hist. d. 

Poiss. II, tab. 1 fig. 3), hans Septoeuil (ibid. IV, tab. 15 fig. 

1), og hans Lamp. noir (ibid. IV, tab. 15 fig. 2) ere at betragte 

ſom Afarter af Petr. Planeri; men, ligeſom Afbildningerne kun ere 

lidet tilfredsſtillende, ſaaledes gjælder dette ogſaa om de Noticer, 

Lacepede meddeler til disſes Oplysning. 
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med, og ligeſom denne gaar den ſtundom fra det færffe Band ud 

i Brakvand. J nogle Ager paa Iydlands Veſtkant (Anſanger— 

Aa og Endrupholms-Aa) har man, efter hvad mig er meddelt, 

bemærfet den i ſtor Mængde om Foraaret, medens den til andre 

Tider ſkal ſabones. Hvorpaa dens Forſvinden beroer, kan jeg 

ikke oplyſe. 

Om Naringen er Intet mig befjændt. Sandſynligvis ner⸗ Marins. 

mer den ſig i denne Henſeende til Flodnegenojen. 

Forplantningen ſkal foregaa i April og Maj. Den ſerdeles Sorplantnins 

betydelige Udvifling af Generationsorganerne antyder en ſtor 

Frugtbarhed. Jeg maa imidlertid bemeerke, at jeg har fundet de 

modne Æg af langt betydeligere Storrelſe hos denne lille Art 

end fælv hos Havnegenojen, nemlig af en halv Linies 

Gjænnemfnit. 

Efter Lacepède benyttes den lille Negeneje i Frankrig til unvendelſe. 

Fode ligeſom de forrige Arter. Om dens Anvendelſe i Tydſk— 

land finder jeg derimod Intet anfort hos Bloch, og dens ringe 

Storrelſe maa viſtnok ogſaa forringe dens Brugbarhed. Den 

Seiglivethed, ſom den beſidder, ſynes dog i det Mindſte at gjore 

den meget ſkikket til at anvendes ſom Mading paa Fiſkekroge. 

Paa grunde Steder i Bæffe, hvor den lille Negenoje  Siender. 

findes ſaſtſuget til Stene, kan man ofte ſe Storken vade, for 

at gjøre Bytte. Idet den ſnapper den ene efter den anden af 

disſe Smaafiſke, bemeerkes intet Tegn til Urolighed eller noget 

Forſog til Flugt hos de endnu Uangrebne. Snyltedyr vides 

hidtil ikke at være iagttagede hos denne Art. 

67? 



Artsmerke. 

Synonymi. 

Afbildninger. 
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Sandborerflaegten (Ammocoetes Dum). 

Syv Gjelleaabninger langs hver Side bag Ojnene. 

Munden er ganſke uden Tænder, og danner intet Sugered— 

ſkab, idet den kun fortil udvider fig til en halvkredsagtig Skive; 

Svelget omgives af forgrenede eller fligede Hudtrevler. En 

færegen Hudkanal, beſtemt til at fore Vand til Gjællerne, er ikke 

tilſtede. Ryg- og Halefinner ſmaa, ifær forſte Rygfinne. 

Tarmen lige, uden Spiralplade. 

137de Art. Horaalen (Amm. branchialis Linn.). 

Hovedets Længde indeholdes omtrent fem Gange 

i Totallengden; dets forreſte Del (indtil førfte 

Gjelleſpalte) meget kortere end den bageſte. Øjnene 

meget ſmaa, lidet ſynlige. Forſte Rygfinne adſkilt 

fra anden ved et Mellemrum. Længden fem til fer 

Tommer. 

Miller, Prodr n. 307, b: Petromyzon branchialis. 

Siemsſen, d. Fiſche Meklenburgs S. 104: P. branchialis. 

Wilsſon, Prodr. S. 123: P. branchialis. 

Lyngbp, i Brev af 1836: P. branchialis. 

Bloch, d. Fiſche Deutſchlands tab. 78 fig. 2. — Trafſnitet oven: 

for efter Narrell. 
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muͤller ſynes kun at anføre denne Fife ſom norſk, eller har i al Bemærkn. 

Fald kun et norſk Trivialnavn for den (Vas-Igle ), og afgiver altſaa Sunn 

næppe tilſtrekkelig Støtte for dens Optagelſe i den danſke Fauna. Ogſaa 

maa bemerkes, at jeg aldrig fælv har truffet den i de danſke Vande, eller hidtil 

ſetnoget fra disſe ſtammende Individ. Men da Siemsſen angiver, at den 

forekommer „in allen Bächen und Flußens i det Meklenburgſke, og da 

Nilsſon med Henſyn til Sverige udtrykker fig: habitat in fluviis et 

rivis: **) ſynes det ingenlunde rimeligt at antage, at denne lille Fiſk hos 

os ganſre ſkulde ſavnes. Vor befjændte Botaniker Lyngbye, ſom i fine 

ſenere Aar ivrigt beffjæftigede fig med Danmarks Fauna, og ſom meget 

vel kjcndte foregagende Art, hvilken han opdagede i Soborg Aa, tilſkrev 

mig i fin Tid ſoaledes om nærværende Art: „Petromyzon branchialis findes 

viſtnok her tillands; i det Mindſte har jeg ſet den mange Gange, og fan— 

get den i en Bek ved Tarslev i Venſysſel, to Mile veſten for Sæby. 

Den var meget mindre end P. Plaueri, af Storrelſe ſom en Gaaſeffer, 

ſort, ſugede ſig faſt til Stenene, hvor jeg dengang tog den med Henderne; 

men det er 28 Aar ſiden; jeg bred mig dengang ikke videre om dem, 

men huſker dem godt.» J disſe Lyngbyes Ord er der vel Et og Andet, 

der kunde oppekke Mistanke om en Forblanding med P. Planeri (Faſt— 

ſugningen til Stene, den ſorte Faeve), og det lange ſiden Underſogelſen 

forløbne Tidsrum vilde gjøre en ſaadan baade rimelig og undſkyldelig. 

Imidlertid vover jeg dog ingenlunde at forkaſte denne ſamvittighedsfulde 

Naturforſkers Vidnesbyrd, men anbefaler Forholdet til Andres nærmere 

Provelſe. 

Da danſke Benavnelſer for denne Art ſavnes, eller i al Benævnelſer. 

Fald ikke ere komne til min Kundſkab; har jeg troet, indtil videre 

*) Hvorfra Muͤller har taget denne Art og dette Trivialnavn, bliver, 

da alle Henvisninger her mangle hos ham, tvivlſomt. Maaſke fra 

Hammers norſke Fauna, hvor under n. 788 (S. 176) leſes: 

Stor Vaseile findes i Krabye Elven paa Toten. 

) Merkes maa, at Linné kun kjendte Linälen fra Dalelven (efter 

anden Udgave af den fvenfte Fauna), og at Retzius kun udſtrakte 

dens Forekommen over det nordligere Sverige (in fluviis variis Sveciæ 

superioris), medens Wilsſons Ord berettige til at antage en ftørre 

Udbredelſe. 
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at kunne benytte det ſvenſke Trivialnavn for den. Slegtsnavnet 

er blot en fri Overfættelfe af det fyftematiffe Navn, ſom Du— 

meril har tillagt denne lille Gruppe. 

J Form i Almindelighed har denne Fiſk viſtnok en ſeerdeles 

ſtor Lighed med Negenojerne, og kunde vel, ifær paa Grund 

af den ringe Storrelſe, forblandes med den ſidſt beſtrevne Art; 

men foruden Mundens ejendommelige Form afgive ogſaa de ſmaa, 

ner Munden ſtillede Øjne, de ligeledes langt fræmme anbragte 

Gjeelleaabninger, de ſvagt udviklede Finner o. ſ. v. Skjelnemer⸗ 

ker, ſom meget let lade ſig opfatte. 

Farven er paa Roggen gronagtig eller oliven, paa Sis 

derne rodgul, under Bugen hvidagtig. Snuden eller rettere 

Overleben har ovenpaa en paafaldende mørt (blaaſort) Farve med 

lyſe Rande. Gjallegabningerne frembringe ligeſom et morkt Baand 

eller en Lengdeſtribe langs hvær Side af Hovedet. Stundom 

viſer fig paa Bugen en Mængde færdeles ſmaa, forte Lengdeſtriber. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 5”; B 53“! ; 

ftørfte Højde (lidt bag ſidſte Gjclleaabning): A 4“; B 3½%; 

ftørfte Omkreds: A 11“; B 10%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forſte Gjelleaabnings forreſte Rand: 

n 

Mundaabningens Længde: A 2“; B 2½/; 

Mundaabningens Brede: A 1½ “/ B 1% ,; ( 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand: A 2"; B 2%; 

Øjets Lengdegſennemſnit: A ½“' ; B 8%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nœſeboret: A 1½ “T B 1½%“; 

Naſeborets Lengdegjonnemſnit: A ½“ ; B 2/57"; 

Afſtand fra Øjets bageſte Rand til forſte Gjalleaabnings forreſte 

Rand: A 2“; B 1 ; 

Afſtand fra forſte Gjallegabnings forreſte til ſidſte Gjalleaabnings 

bageſte Rand: A 7½“/; B 6 / ,; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: A 3½ ö; 
B 3 ¼ % 
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Gadborſpaltens Længdegjænnemfnit: A 1/7; B ““,; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forſte Rygfinnes Begyndelſe: A 29““%; 

B 26“ “/; 

forſte Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 7/8“ 3 B 8%; 

forſte Rygfinnes Højde: A /“; B Y's 

Afſtand mellem forſte og anden Rygfinne: A 3½““; B 1%; 

anden Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 13““7/; B 13%; 

anden Rygfinnes ſtorſte Højde: A 2/3"; B /; 

Halefinnens Længde langs Ryggen: A 6“; B 5%); 

Halefinnens ſtorſte Højde paa Ryggen: A /“; B ¼ /. 

Hovedet, regnet til ſidſte Gjelleaabnings bageſte Rand, 
indeholdes omtrent fem Gange eller lidt mere end fem Gange i 

Totalleengden. Dets forreſte Del, eller den Del, ſom ligger 

foran forſte Gjeelleaabning, er meget kortere end den Del, ſom 

indtages af Gjelleapparatet; Forholdet ſynes imidlertid nogen 

individuel Forſkjcllighed underkaſtet, ſaaledes ſom de ovenſtaaende 

Udmaalinger antyde, Munden, ſom er anbragt paa Hovedets 

Underflade allerforreſt, dannes af en ſtor, ſtiveagtigt udvidet 

s verſte eller forreſte Lebe, der neſten i Form af en Heſte⸗ 

ffo omgiver den paa tre Sider; og bagtil af en lille, halmaane— 

agtigt bøjet Underlebe. Naar Overleben udſpredes, har den 

kjendeligt ftørre Brede end Længde, idet den paa Siderne danner 

ligeſom et Par Vinger, der rage ud over Underlæben; dens 

forreſte Rand er lige afſkaaren, hvorved Heſteſkoformen bliver lidt 

mindre tydelig. Tender ſpores aldeles ikke, og Randen af 

begge Leber er glat og uden Fryndſer. Derimod viſer ſig 

omkring Svelget en Kreds af forholdsvis ſtore Fryndſer; med 

Henſyn til Formen ere disſe tilſpidſede, men tillige buſkagtigt 

forgrenede; de kunne ganſke tillukke Svelget, ſtjondt deres Antal 

kun er et Duſin Stykker; mod Siderne og bagtil ere de ſtorſt; 

de tre eller fire derimod, ſom ligge bag Overlebens bageſte Rand 

i Midten, ſtaa meget tilbage for de øvrige i Storrelſe; fra disſe 

fortſetter fig fremefter paa Overlæbens Underflade adſkillige ſmaa 
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Fryndſer eller Papiller, der efterhaanden aftage i Sterrelſe, ind— 

til de ganſke forſvinde, og ſom tilſammen ligeſom danne en Trian— 

gel, eller indtage et triangulgert Falt. Tungen er aldeles rudi— 

menter. Lidt bag Svelget, men tæt foran det forſte Par Gjel⸗ 

ler, afgrendſes Gjęellehulen fra Mundhulen ved en ſtor, dob— 

belt Hudklap, men en til Gjallerne førende Kanal eller Hudror 

ſavnes aldeles. Det forholdsvis temmelig ſtore, langſtrakt ſpalte— 

dannede Neſebor ligger tæt op til Overlæbens bageſte Rand, 

ja ftræffer fig endog ligeſom tildels fræmover Leben; dets Rande 

er ikke meget ftærft fræmtrædende. De meget ſmaa og kun lidet 

tydelige Øjne ere anbragte et lille Stykke bag Neſeboret mod 

Siderne, men dog faa højt, at de forekomme mig ſnarere at ligge 

i Hovedets Pandeflade end i dets Sideflader, eller i al Fald paa 

Grendſen mellem disſe. Den Længde, ſom Gjelleſpalterne 

indtage, udgjor omtrent en Ottendedel af Totallengden; de ere 

anbragte ligeſom i en Lengderende eller Kanal, idet Huden 

ſaavel ovenfor dem, ſom ifær nedenfor dem, ſpulmer op eller hæver 

fig noget. De enkelte Gjelleſpalter have kun ringe Hojdeſtreek— 

ning, ere af Halvmaaneform og forſynede hvær med en temme— 

lig ftærft udviklet Hudklap. Forſte Rygfinne, ſom begynder 

omtrent i Midten af Totallængden, og hvis Lengdeſtrakning 

ſynes endel individuel Afvaxling underkaſtet (jeg har fundet den 

at indeholdes omtrent fra fyv til otte Gange i Totallængden): er 

faa lav eller faa ſvagt udviklet, at det næppe er muligt med blotte 

Øjne ſikkert at overtyde fig om dens Tilſtedevoerelſe. Afſtanden 

mellem forſte og anden Rygfinne viſer temmelig betydelig For— 

ſtjcellighhed. Anden Rygfinne er viſtnok meget ftærfere ud— 

viklet end forſte, og kan tydeligt nok ſes med blotte Øjne; men 

Hojden er dog meget for ringe, til at Finnen med Foje kan kal— 

des trianguler ſom hos Negenejerne. Deng Langdeſtrakning, 

der dog er noget vanſkelig at beſtemme, paa Grund af Sammen— 

ſmeeltningen med eller den gradeviſe Overgang til Halefinnen, 

kan ſiges at indeholdes fire til 4 Gange i Totallængden. Hales 
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finnen er meget tydeligt fræmtrædende faavel over fom under 

Halen, og den ſtrakker fig lidt ud over Haleſpidſen. Ved Lupens 

Hjælp kunne Straaler ſikkert nok iagttages i alle Finnerne, men 

at beſtemme Antallet af disſe Straaler har jeg ikke formaget. 

Gadborets Afſtand fra Overlebens forreſte Rand falder om— 
trent i eller henimod Totalleengdens Trefjcerdedel; det danner en 

Lengdeſpalte af ikke ganſte ubetydelig Storrelſe. En fræmragende 

Papille, ſaaledes ſom hos Negenojerne, har jeg aldeles ikke 

kunnet bemerke. Hunden er aldeles nøgen, men viſer en be— 

tydelig Mængde lodrette Rynker eller Striber, hvorved Fiſken 

erholder Lighed i Üdſeende med en ringet Orm. Kirtelaab— 

ninger pan Hovedet ſynes ikke at vere tilſtede. 

Bughulens Længde overgaar lidet den halve Totalleengde; 

Farven af dens Vægge er forneden hvidgul, mod Ryggen fort, 

med ſkarp Grernndſe mellem disſe to Farver. Leveren er lille 

(dens Længde indeholdes omtrent otte Gange i Bughulens Længde), 

langſtrakt triangulcer, med Spor til en lille Lap eller Afſats paa 

venſtre Side, ftærft hvælvet paa Underfladen. Tarmekanalen 

er lige og ſnordannet; dog forholdsvis meget tykkere end hos 

den lille Negeneje og af noget ſtorre Diameter fortil end 

bag; i dens forreſte Del eller Maven har jeg iagttaget otte 

indvendige Lengdefolder, hvorimod ingen Spiralplade kan be— 

merkes i den egentlige Tarm. Nyrerne ere meget ftærft ud— 

viklede, og begynde tæt bag Leveren. 

Rygraden er aldeles hudagtig; hvorimod. den Gjallerne 

omgivende Kasſe og Hjerneſkallen viſe fig lidt bruſkagtige. 

Hjerneſkallens Grunddel (basis cranii) beſtaar af to adſtilte 

Stykker. Sammenvexet med disſe er en bruſkagtig Ganeplade. 

Overkjcebe, Underkjcebe og Lebebruſk favnes aldeles. Neſe ka p— 

ſelen er enkelt og hudagtig; Horekapflerne brufkagtige. 

Cuvier har antydet, at Lacepèedes Petromyzon ruber 

maaſke kun er en Afart af nærværende Art, og Narrell be— 

Indre 
Bygning. 

Skeletbyg⸗ 
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merker, at der forekomme flere, af Lokaliteterne afhængige, Fors 

andringer af den, hvilke han dog ikke nærmere beſtemmer. Efter 

egen Erfaring kan jeg Intet herom tilfoje. 

Ser til fyr Tommer angives omtrent ſom Grendſen for 

denne Arts Vært, og med en ſaadan Lengde er Gjænnemfnitet 

ſom af en ſterk Pennepoſe eller lidt tykkere. N 

Grendſerne for Udbredelſen ere endnu meget uſikkre. At 

Arten forekommer fra det nordligere Sverige til Schweiz og fra 

Preusſen til Irland, vides imidlertid. Pallas nævner den ikke 
blandt Ruslands Fife. 

Efter flere Forfatteres Angivelſe ſkal denne Fiſk elffe rent 

Band, og ifær opholde fig i ſandige Bæffe og Floder, hvor den 

med beundringsværdig Hurtighed i Slangebugter graver fig ned 

i Bunden”). Couch (hos Narrell) angiver derimod for det ſyd— 

lige England Mudderbund ſom dens Opholdsſted, og tilfojer, 

at den pderligt ſjceldent kommer frivilligt op af Mudderet. „Naar 

den holdes i klart Band», ſiger ſamme Forfatter, „ſynes den at 

ſove meget.“ Saavidt mig bekjendt, ere Alle enige i, at den 

ikke faſtſuger fig med Munden, hvorvel Laberne befinde megen 

Bevegelighed og Üdvidelſesevne. J Sverige har man bemærfet, 

at den jævnligt ſtjuler fig mellem Horknipper, ſom ere nedlagte i 

Strommene for at udblodes, og dette har foranlediget den fvenffe 

Trivialbenævnelſe Linaal. Meget ſeiglivet er den ligeſom Ne— 

genojerne. 

Orme, Inſekter og forraadnede dyriſke Dele anføres ſom 

dens Naring. Efter ſvenſke Fauniſter ſtal den hyppigt treffes 

mellem Kvabbens (Tota vulgaris Cuv.) Gjeller. Jeg tvivler 

dog paa, at derved kan antydes en Lighed med Myxinerne i 

Henſeende til Maaden at ſoge Føde paa. 

Legetiden anſcettes til Slutningen af April og Begyndelſen 

af Maj. 

) Deraf Slegtsnavnet Ammocoetes. 
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Det er viſtnok temmelig ſjeldent, at denne lille Fiſk anven- Anvendelſe. 

des ſom Neringsmiddel for Menneſker. Derimod anſes den, paa 

Grund af fin Seiglivethed, ſom meget tjænlig til Mading paa 

Fiſkekroge. : 

Aalene ſkulle fortære en Mengde Horaal. En Bendelorm Liender 

(Ligula digramma Crepl.) forekommer ſtundom i Bughulen. 
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XXIV. De Slimſiſlagtige. 

Slimfiffflægten (Myxine Linn.). 

Formen meget langſtrakt, temmelig trind, aaledannet. Ho— 

vedet fortil ſkraat afſtumpet. Øjne ſavnes “). Munden lille, 

noget kredsrund, omgivet pan Siderne af forte, ſpidſe Foletraade. 

Ovenfor Munden fræmtræver i Snudeſpidſen Aabningen af en 

Kanal (Neſeboret), ſom har ſmaa Foletraade paa Siderne, og 

bagtil ſtaar i Forbindelſe med Mundhulen. En enkelt Horn— 

tand oven i Munden; fortil langs hver Side af den meget 

ſtore Tunge, der virker ſom et Pumpeſtcmpel, to Rakker ligeledes 

aldeles hornagtige Tender. De ſmaa Gjelleſpalter, to 

i Talet, ere anbragte nær hinanden paa Bugfladen. Den bageſte 

Del af Kroppen er forſynet med en Finne, ſom fra Ryggen 

fortfætter fig rundt om Halen. Tarmekanalen er lige, naaende 

nær hen mod Haleſpidſen, uren Spiralplade. En overordentligt 

) At Johannes Muͤller har opdaget et Par Smaalegemer, ſfjulte 

ikke blot under Huden, men endvidere under et Muſkellag, hoilke 

han troer at kunne betragte ſom Antydninger til Øjne, forandrer 

ikke Sagen i dens Virkelighed; thi de ere i ethvert Tilfelde ikke 

Redſkaber til at fe med. Sælv Sundevalls Formodning, at de 

kunde meddele Fiſken Fornemmelſe af Lys og Merke, forekommer 

mig ikke meget rimelig, da ogſaa Synsnerven er ganſke rudimenter. 
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rigelig Slimafſondring foregaar ved et Kirtelapparat langs 

Siderne. a 

138te Art. Slimaalen (M. glutinosa Linn). 

Hovedets Længde, regnet til Gjelleſpalterne, 
udgjor omtrent to Syvendedele af Totallengden. 

Skjeeggetraadenes Antal paa hver Side af Munden 

to, og ligeſaamange pan Siderne af Neſeboret. 

Den venſtre Gjelleſpalte er ſtorre og lidt længere 

tilbage end den højre, og ſtaar i Forbindelſe med 

Spiſeroret. Tungetendernes Antal i den pderſte 

Rekke paa hver Side ſyv eller otte, i den inderſte 

otte eller ni. Halens Længde, regnet fra Gadborets 

bageſte Rand, indeholdes omtrent ti Gange i Total— 

længden; dens Højde ſtorre mod Enden end tet bag 

Gadboret. Farven rodbrun eller kjodrod. Stor— 

relſen tolv til femten Tommer. 

muͤller, Prodr. n. 2755: Myxine glutinosa. 
Olavius, Skagens Beſkr. S. 1506: Steenſuer. 

Faber, Tidsſkr. f. Naturv. V, 247: Myxine glutinosa. 

Faber, ibid. S. 250: M. glutinosa. 

Artsmerke. 

Synonymi. 

Olavius, I. e. tab. III. fig. 3—4 (ret fjændelig). Blochs Afbildninger. 

Fiſche tab. 413. Wright ei Skandinaviens Fiſkar tab. 28; 

denne ſmukke Afbildning, der dog ſynes mig at tildele Fiſken 

en mere blaa Farve, end jeg erindrer nogenſinde at have jagt— 

taget hos den, er gjængivet ved det ovenſtagende Treſnit i for— 

mindſket Maaleſtok. 

muͤller tilhører egentlig blot den norſke Fauna. Og Glavius Bemerkn. 
til 

bliver altſaa den ferſte Forfatter — idetmindſte ſaavidt jeg hidtil har Synonymieu. 

kunnet udfinde — der tilegner vor Fauna denne beſonderlige Fiſk. 

Denne i flere af vore Have ret jævnligt forekommende, vore Benævnelſe, 

Fiſkere i adſtillige Egne baade vel befjændte og tillige forhadte 
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Fiſteart mangler ikke Navne, ffjøndt den tildels betegnes. med 

temmelig upasſende eller urigtigt anvendte Benevnelſer. Paa 

det kjobenhavnſke Fiſketorv og paa de nordfjællandffe Fifferlejer 

kaldes den Blindfiff, Negenoje, den rode Aal og Slim— 

aal (det Navn, jeg ovenfor har valgt for Arten). Ved Skagen 

kaldes den Stenſuger eller Stenſuer (ſtjondt den, ſaavidt 

jeg har erfaret, aldrig fuger fig faſt til Stene); paa Less, efter 

Faber, Slibaal. Hvorvel Faber beretter, at det Havdyb ved 

Læsø, hvori Fiſken ifær træffeg, benævnes Slibdybet, og ſaa— 

ledes antyder et Slags Forbindelſe mellem Lokaliteten og Fiſkens 

Navn, forekommer det mig dog rimeligt, at Slibaal kunde 

være en blot Forvanſkning af Slimaal, hvad jeg dog overlader 

Andres nærmere Provelſe. Om den paa den øvrige jydoſte Oſt— 

kyſt, paa Vaſtkyſten af denne Provinds og ved det nordlige Fyen 

maatte befinde andre Navne, har jeg ilke hidtil kunnet bringe i 

Erfaring. 

Saa vanſteligt det kan være at angive et pasſende Arts— 

merke for nærværende Fiſk, den eneſte Art, man af denne Slægt 

hidtil kjcender, faa let er det Derimod, at ffjælne den fra alle 

vore andre Fiſke“). Farven, Mangelen af Øjne, Foletraadene 

ved Mund og Snude, Slimafſondringen o. ſ. v. ere meget be— 

tegnende og letopfattelige Forhold. 

Farven pan Ryg og Sider rødbrun, tildels rodkridagtig, 

tildels ganende over i det Purpurfarvede, Violette og Kirſebeer— 

rode. Bugen meget lyſere, blegt kjsdfarvet eller roſenrod, hiſt og 

her i det Orangerode, Citrongule og Hvidagtige. Slimkirtlerne 

*) Linné fandt dens Forftjæl fra alle andre Fiſke faa ſtor, at han 

flæt ikke vilde erkjende den for en Fiſk, men fatte den i Ormeklas— 

ſen, hvori O. F. Muͤller fulgte hans Spor; medens derimod den 

forſte Forfatter, der meddelte en Beretning om dette merkelige Dyr, 

Kalm (Reſa til Norra-America I, 100), rigtigt anviſte det Plads 

ſom Fiſt ved Siden af Wegensjerne. 
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langs Siderne antydes ved hvidagtige Punkter eller e 

ter. eee ere gjærne af lys Roſenfarve. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 10 ½“; B 13/8“; 

ſtorſte Højde (henimod Midten af Totallcngden): 48 ½ “; B 8"; 

ſterſte Omkreds (under den ſterſte Højde): A 22/77; B 20%; 

ſterſte Tykkelſe (ſammeſteds): A 6 /“ 3 B 6%!) ] 

Højden en halv Tomme fra Haleſpidſen: eee e ee 

Tykkelſe ſammeſteds: A 2“; B 2775" 

Hovedets Længde (til tenen bageſte Rand): A4 3"; 

B Ae; 

Naſeborets Gjonnemſnit: A ½ “/ B 3/59"; 

Længden af Snudens Foletraade: A 1½; B 1/2"; 

Længden af Snudens Papille: A 1/7; B 17475 

Afſtand mellem Nœſeboret og Munden: A 2773 B 2½ %; 

Mundens Gjannemſnit: A 2““; B 2%: 

Længden af Mundens pderſte Foletraade: A 2“; B 22"; 

Gjænnemfnitet af den venſtre Gjalleſpalte: A RED B 2%"; 

Afſtand fra vænftre Gjællefpalte til Bugkjolens Begyndelſe: A 2/¾ %; 

B 7 “/; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadboret: A 9/47; B 12”; 

Gadborſpaltens Længde: A 2½““,; B 2¼ 3: 

Halens Længde bag Gadborſpalten: A 13“; B 16“. 

Naar Hovedet regnes til Gjalleſpalternes bageſte Rand, 

indtager det en betydelig Del af Dyrets Længde: det indeholdes 

næmlig kun 3 Gange i denne, eller udgjor / af Totalleng— 

den. Det er temmelig trindt, i hele Leengden næften af ſamme 

Tykkelſe og Højde, i Enden afſtumpet i ſtraa Retning (ovenfra 

nedefter og bag). Den ſaaledes opſtagende Skraaflade indta— 

ges overſt af Snuden med Naſeboret, nederſt, og med et ikke 

ubetydeligt Mellemrum, af Munden. Snudekanalens eller 

rettere Næeſeborets lille Aabning?“), ſom ſaaledes fræmtræder 

*) Ligeſom hos Negenejerne findes her kun et Naſebor. 
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paa Grændfen af Pande- og Snudefladen, ſynes i Regelen at 

have en omvendt Triangelform, ffjøndt det viſtnok er vanſkeligt 

at tillegge det nogen beſtemt Form, da det, rimeligvis paa Grund 

af de under Dodskampen foregagende Sammentrakninger af de om— 

givende bløde Dele, næppe viſer fig ganſte ens hos to Individer ). 

Foroven begrendſes denne Kanal af en lille, fra Pandefladen 

vandret udgagende Hudlap eller Papille, hvis Form fremſtil— 

ler en triangulcer Plade. Paa hver Side indefluttes Nerſeaab— 

ningen af to ſmaa, trinde, ſpidſe Skjaeggetraade eller Fam— 

lere, der indbyrdes omtrent have lige Længde, men af hvilke de 

to overſte ere videre fjcaernede fra hinanden end de nederſte. 

Kanalens bageſte Ende aabner fig i Mundhulen Comtrent i Linie 

med Tandpladernes bageſte Rand), et Forhold, der er hojſt ejen— 

dommeligt for Myxinoiderne, idet hos ingen anden Fiſk (for 

ſaavidt Lepidosiren ikke regnes til Fiſtene) Neeſehulen og Mund— 

hulen ſtaa i umiddelbar Forbindelſe med hinanden. Kanalens 

Længde hos et Exemplar af tolv Tommer udgjor omtrent ni 

Linier. J den bageſte Ende af Kanalen, eller tæt ved dens 

Forening med Mundhulen, er det egentlige Lugteredſkab antydet 

ved otte eller ni ſtore Folder, hvori Huden lægger fig paa langs. 

Bag ved Kanalens Aabning er i Mundhulen anbragt et Slags 

Ganeſejl af en kompliceret Bygning. Det temmelig ſtore Rum 

mellem den ydre Neſeaabning og Munden viſer ligeſom Spor af 

en Rende eller Fordybning efter Længden. Den lille Mund— 

aabning, hvis nederſte Rand grændfer mod Hovedets Underflade, 

har en noget kredsrund Form, dog uregelmasſigt og ubeftemt, 

ſamt med en Del Folder og Rynker “*); af Læber ſes ikke mindſte 

*) Hos levende Exemplarer gier Slimafſondringen det vanſkeligt at 

iagttage Formen af denne lille Aabning. i 

xx) Naar Munden er i Hvile, nærmer dens Form fig noget til at 

fræmftille en Lengdeſpalle; naar Dyret udbreder den, bliver den 

derimod kredsrund. 
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Spor, men derimod paa Siderne to Skjeggetraade. Det 

ene Par er anbrøgt lidt foran og meget udenfor det andet, har 

tillige en meget betydeligere Længde, men er derimod langt 

tyndere, naaledannet, medens det inderſte-bageſte Par er kort 

kegledannet. Mundens Tender kunne ikke vel underſoges uden 

Disſektion; men, naar Mundhulen er aabnet, ſes forreſt i denne, 

foroven og i Midten, en enkelt lille Tand, der er meget tynd, 

ſpids, fint tilbagekrummet, omtrent 7 é Linie lang”), og ſom uds 

gaar fra en kredsrund, ſteerkthocelvet Rodſkive af omtrent %/a Linies 

Gjcennemſnit. Paa hver Side af denne enkelte Tand, dog med 

temmelig ſtort Mellemrum og noget længer tilbage, iagttages en 

Dobbeltrekke af Tender, ſtillede efter Mundhulens Længde, men 

med en ringe Skraaning i Retningen forfra bagud og indefter; 

tillige ere Rekkerne ſvagt bøjede eller lidt halvmaanedannede (med 

Konvexiteten indad). Saaledes viſer Forholdet ſig, naar man 

aabner Mundhulen ved at gjænnemffjære dens Bund midt imellem 

Dobbeltrekkerne; gabner man derimod Mundhulen ovenfra, finder 

man Dobbeltraækkerne liggende paa dens Bund, ligeoverfor den 

enkelte Tand, tet op til hinanden, fortil ſammenſtodende, bagtil 

divergerende, med Konkaviteten indad, feſtede til den forreſte 

Ende af den meget langſtrakte, ſom et Pumpeſteempel virkende 

Tunge. Saavel de to Ralker, der danne hvær Dobbeltrakke, 

ſom Raekkernes enkelte Taender ſtaa faa tet op til hverandre, 

at de ligeſom danne en ſammenheengende Masſe, eller hvad man 

kunde falde en Tandplade. Tænderne ere alle (dette gjelder 

ogſaa den enkelte oven i Munden) af gulbrun eller orangebrun 

Farve, af Hornſubſtans, dannede ganſke paa ſamme Maade ſom 

hos Negensjerne, men dog af en haardere Masſe og befe— 

ſtede langt ſterkere i Huden end hos disſe. Antalet af Teen⸗ 

derne i den forreſte-yderſte af Dobbeltreekkerne (hvis Tænder i 

*) Et Exemplar af tolv Tommers Længde ligger til Grund for denne 

ligeſom for de folgende Angivelſer. 

Danmarks Siſke, III. 68 
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Storrelſe fjændeligt overgaa den inderſte-bageſtes“) er i Regelen 

ſyv; ſjeeldnere, idetmindſte efter min Erfaring, der dog ikke er 

udftraft over noget ſtort Antal Individer, otte. J den inderſte— 

bageſte Ræffe har jeg talt otte, ſjeldnere ni (den ſidſte er faa 

lille, at den let kan overſes). Af Form ere Tanderne ſpidſe 

og krumme (baade de ſpidſeſte og krummeſte findes i den in— 

derſte-bageſte Reekke). Naar her tales om enkelte Tænter, maa 

imidlertid merkes, at ſaadanne i Virkeligheden ikke forekomme 

pan Tungen, men at alle de Tender, der høre til en Ræffe, 

ved Roden ere ſammenvoxede, faa at de kun udgjøre 

et Stykke, eller ſaaledes, at de alle folge med, naar 

man losriver en. Forholdet er altſaa det ſamme ſom med de 

hos Negenojerne foran og bag Svalget anbragte ſammenſatte 

Tender, og det vilde derfor maaſte være nojagtigere, at tale om 

Tender med ſyv eller otte Spidſer end om Rakker af fyv eller 

otte Tender. Dog finder den Forffjæl her Sted, at ligeſom 

Tandſpidſerne ere meget tyndere og mere krogdannede, ſaaledes ere 

Tenderne ogſaa (de to forſte i hvær Ræffe undtagne, hvis Sam⸗ 
menvoxning tydeligt nok ſes) fan dybt kloftede, næften lige til Roden, 

at det er nodvendigt, at ſondre dem fra Tungen, for at erkjende, 

at de danne en ſammenheengende Plade. Tungen har en ganffe 

overordentlig Storrelſe, idet den nager lige hen til Gjelleſekkene, 

og viſer en Tykkelſe, der mere end fvarer til Længden; i Mans 

gel af en Underkjebe udgjor den Mundens nederſte Del. Den ſam— 

menfættes af tre Mufkler, af hville den ene ligger i Midten, og 

omgives af de to Andre ſom af en Skede. Med Henſyn til Ho— 

vedet er endnu kun at anfore, at de to Gjelleaabninger, 

*) Længden af den forreſte-yderſte Række omtrent tre Lin ier, af dens 

længfte Tand omtrent 1¼ Linie; Længden af den bageſte-inderſte 

Rakke omtrent 2 ½ Linier, af dens længfte Tand %/io Linie. J 

hoer Rakke findes de lengſte Tænder mod Midten, hvorimod de 

bageſte ere de korteſte. Den pderſte Rækkes Tender lægge ſig hen 

over og bedekke Roden af den inderſte Rakkes. 
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hvilke jeg betragter ſom betegnende Grendſen mellem dette og 

Kroppen, og ſom ganſke ere anbragte paa Underfladen, vel viſe 

megen individuel Forſtjcllighed i Sterrelſe, tildels ogſaa i Form, 

men i Regelen fræmtræde ſom Lengdeſpalter (aldrig ſom 

Tveerſpalter), og at den venſtre altid er lidt længere tilbage og 

noget ſtorre end den højre. Denne ſidſte ſtaar blot i Forbindelſe 

med Gjallernes Udforingsgang, den forſte tillige med Spiſeroret. 

Kroppen viſer ſig tydeligt ſammentrykket, og Sammentryk— 

ningen tiltager jævnt og gradevis, faa at Halen kan ſiges at 

være næften knivsbladdannet. Et lille Siykke bag Gjalleſpal— 

terne hever Huden ſig langs Midten af Bugfladen til at danne 

en mere eller mindre tydelig Kjol, der ftræffer fig lige til Gad— 

boret. Denne Kjel, hvis Højde eller Freemtreden viſer meget 

betydelig individuel Forſtjcellighed, og er ſtorſt hos ſaadanne In 

divider, der ikke have Bugen udſpilet af Ag, ſynes at maatte be— 

tragtes ſom en virkelig Finne, idet den er forſynet med et meget 

ſtort Antal, dog færdeles forte og utydelige Straaler. Gadboret 

Danner en temmelig ſtor Leengdeſpalte, uden noget Spor til Pa— 

pille, men bag Aabningen for Tarmekanalen med en ſtor Gene— 

rationsaabning. Paa Grund af Bughulens betydelige Ud— 

ſtrekning bliver Halen meget fort, idet den kun omtrent indtager 

en Tiendedel af Totallængden. Naar i Artsmærfet angives, at 

Halens Højde mod Enden bliver ftørre end tæt bag Gadboret, 

maa markes, at Halen her betragtes i Forening med den omgi— 

vende Finne; uden denne er Halen tilſpidſet paa ſedvanlig Vis, dog 

kun i ringe Grad. Finnen, ſom omgiver hele Halen, paa 

Bugfladen ſaavelſom paa Rygfladen, uven nogen Afbrydelſe, 

er indhyllet i en faa tyk Hud, at dens ÜUdſtrakning ikke med Sik⸗ 

kerhed kan beſtemmes, for Bedakningerne ere bortfjernede (og 

Dette er Grunden til, at den ikke er anført under Udmaalingerne). 

Men, naar dette er ffet, fer man, at den beſtaar af en ſtor 

Mengde meget tydelige Straaler, hvilke i Forvejen flæt ikke 

kunde bemerkes, eller i al Fald kun i en meget ufuldkommen 

68˙ 
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Grad. Naar man regner Rygfinnens Begyndelſe fra det Sted 

paa Ryggen, hvor disſe Straaler begynde at viſe ſig, følger, at 

den ſtedſe fræmtræder et ikke ubetydeligt Stykke foran Gadboret, 

dog, ſaavidt jeg har kunnet bemeerke, med ſtor individuel 

Forſtjcellighed: ſtundom har jeg fundet den Strakning, Straa— 

lerne indtage foran Gadboret, af omtrent lige Længde med Ha— 

len, ſtundom kun af dennes halve Længde, eller endog kun belsbende 

ſig til en Trediedel af denne. Som Folge deraf bliver ogſaa 

Straalernes Antal temmelig forffjælligt: hvor Antallet har været 

ringeſt, har jeg iagttaget omtrent 70 langs Røggen indtil Hales 

ſpidſen, og paa Bugfladen omtrent 40 fra Gadboret til Haleſpid— 

ſen; Derimod har jeg hos andre Exemplarer talt 90 eller heni— 

mod hundrede Straaler paa forſte Sted, omtrent halotreſindstyve 

paa ſidſte. Jalmindelighed kan om Straalerne merkes, at de 

fortil ere kortere, og ſidde vidt fra hværandre; derimod mod En— 

den af Halen ikke blot tiltage i Længde, men ogſaa rykke tættere 

og tættere ſammen. Paa Rygfladen ere endel af de forreſte 

Straaler rettede ſkraat fræmad, og Spidſerne ere bøjede ſteerkere 

frem end Straalernes øvrige Del; dernæft følger et Antal lod— 

ret ſtillede Straaler; de bageſte endelig ere rettede ſkraat bagud. 

Paa Bugfladen derimod er kun en halv Snes af de forſte Straa— 

ler lodrette, de ovrige bagudſkraanende. Alle Straalerne ere en— 

kelte eller ukloftede; under en ſvag Forſtorrelſe have de Üdſeende 

af at være leddede, eller viſe Rynker paatvers; men, naar de 

underkaſtes en ſterkere Forſtorrelſe, og presſes under Mikroſkopet, 

erholder man ſnart Overtydning om, at de kun beſtaa af et 

Stykke hoer. Hos et Exemplar af femten Tommers Længde 

havde de ſtorſte Straaler paa Rygfladen (omtrent en Tomme 

eller noget mindre fra Haleſpidſen) tre Liniers Lengde; de aller— 

bageſte aftage igjæn, fan at de, der dannede ſelve Haleſpidſen 

hos ſamme Exemplar, kun holdt en Linie; Bugfladens Straaler 
naa kun omtrent den halve Længde af Rygfladens ſtorſte. Hus 

den er aldeles glat eller uden alle Spor til Skjel, loſthengende 
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eller omgivende Kroppen næften ſom en Sak, tyk og faſt, med 

ſterktudviklet NYderhud, der meget let lader fig adſkille fra den 

egentlige Hud. Langs hver Side, dog lavt, tildels paa Grend— 

ſen af Bug⸗ og Sideflader, ligger en Rekke ſtore, hvidgule Slim⸗ 

kirtler, der kunne ſtimtes gjænnem Huden ſom et Parlebaand, 

og ſom hvær har en for det blotte Oje ſynlig, kredsrund ydre 

Aabning (ſom et fint Knappenaalsſtik). Rakkerne begynde noget 

bag Snudeſpidſen (omtrent eller henimod en Tomme fra denne), 

lide gjærne en lille, neſten umerkelig Afbrydelſe over Gjalle⸗ 
ſpalterne, og viſe altid en ſtorre Afbrydelſe (af fem til ſex Liniers 

Udſtrekning) over Gadboret. Antalet af Kirtlerne i hveer Ræffe 

belober ſig til henimod hundrede (jeg har aldrig talt over 99, 

aldrig under 97), hvoraf henimod 30 (25 til 30) ere anbragte 

pan Hovedet, indtil 60 (55 til 60) paa Kroppen og indtil. tolv 

(ti til tolv) bag Gadboret. De vife nogen Uregelmasſighed i 

Anordningen, ſaavel med Henſyn til Talenes Fordeling — jeg 

har ſaaledes paa den ene Side af et Exemplar fundet 25 paa 

Hovedet, 60 paa Kroppen, tolv paa Halen, paa den anden Side 27 

paa Hovedet, 58 paa Kroppen, tolv paa Halen, og det er viſtnok 

fjælvent at finde ganſte ſamme Fordeling pan begge Sider — ſom med 

Henſyn til Kirtelaabningernes Stilling, idet de ſnart rykke hværs 

andre nærmere, og ligeſom fmælte ſammen, ſnart fjærne fig. De 

ere fladtrykkede, omtrent paa Midten af Kroppen ſtorſt, aftagende 

betydeligt mod begge Ender, paa forſte Sted af elliptiſk Form 

(jeg har fundet de ſtorſte omtrent to Linier lange, en Linie brede), 

mod Enden mere eller mindre kredsrunde. 

Bughulens Længde, regnet fra Gjelleſpalterne til Gad— 

borets bageſte Rand, udgjor henimod to Trediedele af Fiſtens To— 

talleengde“); dens Vægge have en gulagtig Farve, ſom ikke 

bliver kjendeligt morkere mod Rygfladen. Leveren, af ægges 

blommegul Farve, indtager neſten i Længde Bughulens forſte 

Fjcerdedel (dens Længde 21 Linier, dens Brede fer Linier), 

) Hos et Exemplar af tolv Tommers Længde omtrent 7 Tommer. 

Inbre 
Bygning 
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har konvex Underflade, konkav Rygflade, og beſtaar af to Lapper 

eller Masſer, en forreſte kortere og en længere bageſte, der ere 

fuldkomment adſkilte fra hinanden (altſaa udgjore ligeſom to Levere), 

og kun ſammenholdes ved den over og mellem dem liggende, 

og med begge i Forbindelſe ſtagende, temmelig ſtore Galde— 

blære. Den forreſte Levermasſe er af oval Form, og lægger 

fig ud over den bageſte, fan at den ſtjuler dennes forreſte Ende, naar 

den ſes fra Bugfladen. Den bageſte Levermasſe har en mere 

langſtrakt Form, og er fortil paa venſtre Side udtrukket i en 

temmelig lang Spids. (Længden af den forreſte Masſe elleve 

Linier, af den bageſte ſexten, af Galdebleeren fem Linier). Oven⸗ 

over Leveren fortil, tæt op mod Hjertet, ligge et Par ſmaa firs 

telagtige Legemer, der maaſke fremſtille Milten. Tarmekana— 

len, ſom er ophængt i et meget ſteerkt udviklet Tarmekros, 

gjcennemlober i ganſke lige Retning Bughulen, og har altſaa 

dennes Længde; dens Vidde er ret betydelig (tre til fire Linier) 

og omtrent ens i hele Lengden; ogſaa dens indre Üdſeende er 

næften helt igſennem det Samme, eller viſer dog kun ringe For— 

ffjæl, faa at det ikke vel er muligt at beſtemme nogen Grendſe 

mellem Mave, Tyndtarm og Maſttarm. Otte eller ni Hudfol⸗ 

der kunne iagttages, hvilke ſtundom ere ſpagere og utydeligere i 

den forreſte Del af Tarmen, men bagtil blive ftærfere, og tillige 

under rette Vinkler udſende ſmaa Sidegrene; dog ſtundom viſe 

det omvendte Forhold, eller fræmtræde ftærfeft fortil. En af Lengde— 

folderne, der er kjendeligt tydeligere end de øvrige, ſynes at 

være ligeſom Antydning af en Spiralplade. Den Del af Tarme⸗ 

kanalen, ſom ligger i Hovedet, eller det lange Spiſeror, viſer 

bag Tungetenderne i en fort Strekning endel ſmaa Celler eller 

Tvcrrynker, men lægger fig derpaa i fine, regelmesſige Lengde— 

folder (en Snes Stykker omtrent); i den bageſte Halvdel af 

Spiſeroret iagttages langs hver Side fer ſmaa, kredsrunde Aab— 

ninger, Mundingerne af ligeſaamange korte Kanaler, der fore 

Band ind til fer Par Gjelleſekke. Disſe, der ligge tæt op 
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til hværandre (ſaavel højre Ræffe tæt op til vænftre, ſom Sekkene 

i hver Rekke tæt ſammenpakkede), ere omtrent af Form og Sterrelſe 

ſom (maa rter, dog noget ſammentrykkede og gradevis aftagende 

i Storrelſe forfra bagtil, faa at den ſidſte er fjændeligt mindre end den 

forſte. Pag den ydre Side af hver Gjællefæf er en lille Aabning 

til Bandets Udforelſe (der foregaar gjennem ſerſkilte Kanaler, 

ſom bøje fig bag ud, og føre til den felleds Gjelleſpalte for 

hoer Sides Gjaller, hvilken, ſom anført, aabner fig i Bugfla⸗ 

den et lille Stykke bag Gjellerne“). Hunnerne ere kun forſynede 

med en Wggeſtok, hvilken ligger langs højre Side af Maven, 

og ſtrekker fig gjænnem neſten hele Bughulens Længde, idet den 

allerede tager fin Begyndelſe over den bageſte Leverlap (omtrent 

over Midten af denne). Den dannes af en, uregelmasſigt foldet 

og fliget, Üdvikling af Tarmekroſet, hvori de temmelig talrige 

Ag udvikle fig. Disſe viſe fig meget forffjællige baade i Form og 

i Storrelſe; de fleſte ere af Storrelſe ſom Valmuefre (en Del 

endog noget mindre), af mere eller mindre regelmæsfig Kugleform, 

hvidagtige; men ſamtidigt med disſe finder man ſedvanligt et 

Antal Ag af indtil otte Liniers Længde (undertiden endog lidt 

mere) og af. omtrent halvtredie Liniers Tykkelſe paa Midten: alt⸗ 

faa fuldt tre Gange faa lange ſom tykke, eller af en meget lang— 

ſtrakt Form. De ere mod begge Ender lidt tilſpidſede og tillige 

ſvagt bøjede (agurkdannede kunde man maaſke falde dem), lyſegule, 

uigjennemſigtige, med glat, ligeſom poleret Overflade. Af ſaadanne 

ſtore Wg har jeg truffet indtil 24, men ſedvanligt findes kun 

omtrent Halvdelen af dette Tal. Mellem disſe to beſkrevne 

Former iagttages naturligvis en Mængde Overgangsformer eller 

Ag, ſom, idet de tiltage i Storrelſe, fra Kugleformen nærme fig 

den langſtrakte Form. Om Hannernes Forplantningsredſkaber 

har jeg Intet at anfore, da jeg aldrig har haft Lejlighed til at 

) Træfnitet ved Slutningen af denne Artikel tjæner til Oplysning af 

dette Forhold. 
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underſoge Individer, ſom jeg med Sifferhed kunde anſe for 

Danner “). 

Rygraden beſtaar af en geleagtig Rygſnor (ehorda dor— 
salis), indeſluttet i en dobbelt Skede af fibros-hudagtig Beſkaf— 

fenhed, hvilken paa Grund af Tværtrævlerne faar et ringet Ud— 

ſeende; ovenover denne Rygſnor ligger Rygmarven, omgivet af 

et Rør, der er en Fortſettelſe af Rygſnorens yderſte Skede; 

ovenover dette Rør dannes atter et andet, der indeholder en Fidt— 

masſe; herfra rejſer fig en Trevlehud ſom Skillerum mellem Le— 

gemets to ſtore Sidemuſkler, og det er i en Üdvidelſe af denne 

Hud at Finneſtraalerne fremtrde. Ribben mangle naturligvis 

aldeles. Hjerneſkallen er dels hudagtig, dels brufkagtig; 

ſidſte Forhold finder Sted med dens enkelte, men kloftede og fortil 

i to Spidſer uddragne Grunddel (basis cranii). De paa dennes 

Sider liggende Horeblerer ere ligeledes bruſkagtige, og Neſe— 

hulen underftøtteg af bruſkagtige Tværringe, men er ved Indſno— 

ringer og Skillevegge adſtilt fra Hjarnehulen. En langſtrakt 

Ganeplade, nogle Mundbruſk og et Brufkapparat for Gane— 

fejlet ere tilſtede. Tungebruſken har en ſerdeles betydelig Ud- 

vikling, iſer i Længden, og beſtaar af flere Stykker. Gjelle— 

ſekkene befinde ingen Gjellebuer, og favne overhovedet Un— 

derſtottelſe af et Bruſkapparat. 

Foruden Farveforandringer, der dog ingenlunde ſynes at 

kunne begrunde Afarter, kjender jeg ingen beſtemte Forſtjellighe— 

der i denne Fiſks Mre. De norſke Exemplarer, jeg har haft 

Lejlighed til at underſoge, har jeg fundet ſtemmende med Exem— 

plarer fra Kattegattet og Veſterhavet. De fan gronlandſke Exem— 

plarer, jeg har ſet, have været for flæt bevarede, til at en meget 

dybtgaaende Sammenligning kunde anſtilles. 

Elleve, tolv til tretten Tommer er denne Fiſks almindelige 

Lengde; ſtorre Individer end af femten til ſexten Tommers 

*) Sammenlign hermed, hvad nedenfor under Forplantningen anmerkes. 
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Længde har jeg aldrig ſet, men vil dog ikke benægte, at den, 

ſom af nogle Forfattere angives, kan naa indtil atten Tommer. 

Det mindſte Exemplar, jeg har underſogt, holdt 9½ Tommer, 

og det er mig ikke bekjandt, at den nogenſinde er truffet under 

ni Tommers Lengde pad vore Kyſter ). 

Slimaalen er en nordiſk Hapfiſk, der udbreder fig fra om— 

trent 72 n. Br. til 50% n. Br., eller fra det nordligſte Norge — 

jeg har fælv underſogt Exemplarer fangede ved Boſekop under 71“ 

n. Br. — til det ſydligſte England; ſkjondt den dog paa ſidſte 

Sted allerede ſynes meget ſjcelden. Mod Væft raaer den det 

gronlandſke Hav: at den kun ſſeldent erholdes derfra, og at den 

ganſke er forbigaaet af Faber blandt de islandſke Fiſke, beroer 

maaſte ſnarere paa Fiſkeriernes Driftsmaade og paa forffjællige 

lokale Forhold end paa dens ſtore Sjeldenhed i disſe Have. 

Hos os træffes Slimaalen iſer i Kattegatet, og forefoms 

mer endnu ret rigeligt i Oreſundets Munding ved Hornbak og 

Gilleleje; men den er i hoj Grad en Saltvandsfiſk, og jeg erin— 

drer ikke, at have ſet noget Exemplar fra Sundet paa denne 

Side Helſingor. Paa vor Vaſterhavskyſt forekommer den vel, 

men fanges dog de ſleſte Steder meget fjælvent, fordi Vandets 

ringe Dybde og Sandgrundene holde den langt fra Kyſten — 

længere, end vore Fiſkere i Regelen vove fig ud. 

Slimaalen er en Bundfiſk og, ſom det ſynes, ſerdeles dorſk 

og livet bevægelig. Den holder fig i Regelen paa en temmelig 

ſtor Dybde, og, ſkjondt den pan vore Kyſter jævnligt fanges paa 

fyv til otte Favne Band, ſaa turde dog dette være at betragte 

ſom Undtagelſe; tolv til tyve Favnes Dybde er maaſke dens 
ſedvanligſte Opholdsſted i Kattegatet; paa den norffe Kyſt ffal 

den træffes paa indtil 120 Favnes Dybde. At den holder fig 

) Pennant omtaler Exemplarer af ofte Tommers Længde (Br. Zool.), 

og Gunnerus (Trondhj. Selſk. Skr. II, 250) angiver Sterrelſen 

fra et til to Kvarter. 

Forekommen. 

Zevemaade. 
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paa blod Bund — Ler eller Slik — kan fremdeles antages 

ſom Regel. Men at den, ſom flere Forfattere ſynes at mene, ſlet 

ikke ſkulde forekomme pan Sandbund, tor jeg ikke antage; efterdi 

jeg har gabnet Individer, hvis Tarmekanal ti hele Længden inde— 

holdt grov Sand og Smaagrus; bhvilfet viſtnok leder til den 

Slutning, at ſaadanne Individer maa have ſogt Nering paa 

Sandbund. Jeg har ikke ſjeldent haft Lejlighed til at betragte 

denne Fiſk levende (i Hornbat): naar den kaſtedes i en Spand 

Sovand, ſank den tilbunds, og blev liggende ubevægelig, eller 

vifte i al Fald kun meget ſvage Tegn til Liv”). Vil man efter 

fort Tids Forløb tage den op af Vandet, vverraffes man ved at 

finde Dette forvandlet til en meget tyk og ſejg Slim, faa at den 

hele Vandbeholdning ligeſom følger med, idet man løfter Ziffen 

op. Ombytter man Bandet, kan man i føje Tid have Lejlighed 

til at fe dette mærfelige Fenomen gjentaget tre eller fire Gange, 

og det forekommer neſten ubegribeligt, at faa lille en Fiſt er 

iſtand til i et fan indffrænfet Tidsrum at fræmbringe en faa for⸗ 

bauſende Slimmagfe “). Jeg ved dog ikke, om man tør antage, 

„Af Gunnerus, der har været haldig nok, til at iagttage mere livlige 

Exemplarer af denne Fiſk, laanes Folgende: „naar den gik i Vandet, 

faa man, hvorledes den bevægede, nu et nu flere af fine Horn, og 

ſrete det ofte, at den løftede Snuden i Vejret, og udſtrakte de Horn, 

den har derpaa; men det ſmukkeſte Syn var, naar den begyndte at 

vrænge fin Kjeft ud til begge Siderne, og at fremviſe to Rader 

ſmaa gule Tender paa hoer Side, byvilke tilligemed deres tvende 

Gjærder faa akkurat ud ſom tvende ſmaa og meget fine gule Samme, 

— — Og det, ſom gjorde dette Syn ſmukkere, var, at der, for— 

nemmelig naar den vilde folde fine Kjcber og Tender ſammen, og 

drage dem ind, vifte fig imellem ſamme midt i Kjeften og langs op 

efter til Snuden en karmoſinrod Farve.” J. c. S. 250. 

*) Norſre Fiſkere forſikkrede endog Kalm (J. s. c.), at om en enkelt 

Slimaal efterlodes i en Baad, mere end halvt fuld af Band, vilde 

dette efter nogle Timers Forløb være ganfte fyldt med Slim. Slimaf⸗ 
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at den under fine naturlige Forhold i Havet viſer en ſaadan 

Slimafſondring. Maaffe er denne ſnarere at betragte ſom et Be⸗ 

ſtyttelſesmiddel i Fare; idetmindſte har det for mig haft Üdſeende 

af, at Livskraften derved udtommes, og Fiſtens Dod hurtigere 

paafolger. Dog tor jeg ikke tillægge denne Mening ſtor Vægt. 

Slimaalen er iosrigt ikke meget ſejglivet, og det har aldrig lyk— 

kedes mig, at holde den levende en Nat over“). J ferſt Vand 

doer den (efter Sundevall) neſten lige faa hurtigt ſom i 

Spiritus. 

Dens Nekrring beſtaar idetmindſte for en ſtor Del i Aadſel. 

Naar vore Fiſtere formedelſt Storm hindres i aß rogte deres 

Garn eller Kroge til ſedvanlig Tid, og den fangede Fiſk des— 

aarſag bliver liggende. et eller flere Døgn død i Havet, angribes 

den paa fine Steder hyppigt nok af Slimaalen, der ſadvan— 

ligt kryber ind gjænnem Gjelleſpalterne, og, om den ikke for tids 

ligt forſtyrres, fortærer Indvolde og Kjod, ſaa at kun Hud og 

Knogler blive tilbage. De af vore Fiffe, ſom meſt ere udſatte 
for dens Angreb, ere Kuller og Torſt, men jeg har ogſaa ſet 

den blive udtaget af Langen, Helleflyͤnderen, Storen og 

Sildehajen (Lamna cornubica). At den, da Synet mangler 

den, maa ledes af Lugten i at finde ſit Bytte, er vel upaatvivleligt. 

Det ikke ubetydelige Antal Individer, der oftere træffes ſammen 

i en ſtorre Fiſt, ſynes dels at antyde et Slags Selſkabelighed, og 

viſer tillige, at Slimaalen, hvorvel den fjældent fanges, dog ingen— 

lunde kan være ſjelden hos os: jeg har ſet ni Stykker tagne i en 

Ster, ſyv i en Sildehaj, og jeg finder blandt mine Optegnel— 
fer, at nitten Exemplarer bleve bragte paa vort Fiſketorv fra Horn— 

bak den attende December 1835 *). Ikke fjældent bider den paa 

ſondringen foregaar ikke blot gjennem Slimkirtlernes Aabninger, 

men ogſaa giennem Mund, Naſebor og Gadbor. 

+) Maaſke, fordi Vandmasſen, hvori jeg har opbevaret den, ikke har 

været ſtor nok? 

*) Af hvilke eller hvormange Fiſk de vare tagne, favner jeg Optegnelſe om. 

læring. 
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Krog, hvad jeg til Ex. har iagttaget ved Hornbeek i Maj Maa⸗ 

ned. At den roder i Bunden efter allehaande Smaadyr (hvor— 

ved rimeligvis dens Foletraade gjøre Tjeneſte), flutter jeg af det 

ovenanforte Faktum, at jeg har truffet Sand og Grus i Tarmen. 

Hos et eneſte Exemplar har jeg fundet ſmaa Tangarter og Polyp— 

boliger i Tarmekanalen. 

Da man til enhver Tid af Aaret treffer de ovenbeſtrevne 

ſtore og, ſom det ſynes, til Udforing modne Wg hes de vorne 

Hunner, er man maaffe berettiget til at ſlutte, at Forplantningen 

ikke er indſtranket til nogen beſtemt Aarstid. Efterſom Antalet af 

disſe ſtore Gg maaſte aldrig overſtiger det af mig ovenfor an— 

givne Tal (24), kan det vel ogfan betragtes ſom rimeligt, at det 

hojeſte Antal Unger, ſom i et Kuld produceres, derved omtrent 

er faſtſat, medens dog i Regelen Talet ſynes at være betydeligt 

ringere. J Overensſtemmelſe med, hvad om de neemeſt befleg— 

tede Fiſke, Negenojerne, vides, maa man formode, at Æggene 

forſt befrugtes, efterat Moderen har ſtilt fig ved disſe; og bette 

finder Bekreftelſe deri, at man i de ſtore Ag aldrig (idetmindſte 

ſaavidt min Erfaring ftræffer fig) opdager noget Spor til Foſter. 

Hos Slimaal af elleve Tommers Lengde eller derunder træffes, 

ſaavidt bekjcndt, de ſtore Wg ikke; og deraf følger viſtnok, at 

Hunnerne forſt ere voxne og ſorplantningsdygtige med en Længde 

af over elleve Tommer. Saaſnart Hunnen har bragt de modne 

Wg til Verden, begynder rimeligvis et nyt Antal af Wggeſtok— 

feng ſmaa Wg at ſtride fræm til en Üdvikling lig disſes, men, 

om Hunnerne kaſte Mg oftere end en Gang om Aaret, vides 

ikke; ligeſom ogſaa deres Forhold til Hannerne endnu aldeles 

ikke er oplyſt. Ja, man fjænder overhovedet aldeles ikke Han- 

nerne hos denne Art. Hos Exemplarer af elleve Tommers Længde 

eller Derunder indeholder Wggeſtokken kun ganſte ſmaa, hvide Wg, 

omtrent af Storrelſe ſom Sandskorn og indbyrdes neſten af lige 

Storrelſe. Da det er troligt, at Hannernes Forplantningsredſka⸗ 

ber hos Slimaalen, ligeſom hos Lampreterne, i ydre Form 
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have ſtor Lighed med Hunnernes, kunde man opſtille den Formod— 

ning, at Hannerne maaſke ikke opnaa en faa betydelig Storrelſe ſom 

Hunnerne, og altſaa man ſoges blandt de nys omtalte mindre Indivi— 

der; hvor man imidlertid, paa Grund af den antydede Lighed mellem 

Hannernes og de endnu ikke fuldt udviklede Hunners Kjonsdele, hid— 

til endnu ikke har formaaet ſikkert at adſkille dem. Men dette bliver natur- 

ligvis en blot Formodning, indtil hos ſaadanne Exemplarer Sperma— 

tozoer efterviſes“). Endnu et gaadefuldt Punkt i denne Fiſks Hiſtorie 

er Nngelens Levemaade og Üdvikling, idet man, ſom ovenfor bes 

merket, aldrig hos os fer Individer af under ni Tommers Længde, 

Jeg ved ilke, at man nogenſteds har forſogt at benytte denne 

Fiſt ſom Neringsmiddel, rimeligvis, fordi dens ormeagtige Ud- 

ſeende og dens ftærfe Slimafſondring vakke Modbydelighed for 

den. Om den Skuade, den tilføjer Fiſkerne, er talt i det Fore— 

gaaende. Sæly om den ikke faar Tind, til at fortere den angrebne 

Fiſt, fordcerver den dog ſamme med fit Slim. 

Fiender af denne Fiſk kjcender man hidtil ikke, hværfen blandt 

ſtorre Sodyr eller blandt Snyltedyr. 

*) Naar Stannius (Vergl. Anat. d. Wirbelthiere S. 126) frœmſtiller 

det ſom afgjort og begrundet ved ligefræm Jagttagelſe, at Hannernes 

Teſtikler i ydre Form ganſke ligne Wggeſtokken: troer jeg, at han 

gaar noget for vidt Selv har han i al Fald ikke haft Lejlighed 

til at gjøre en ſaadan Jagttagelſe, og fin Kilde angiver han ikke. — 

Gunnerus har hos nogle Exemplarer, der ikke indeholdt ſtore Gg 

men blot „et grynagtig Bæfen”, fundet „ſtrar udenfor Anus tvende 

aflange og rundagtige Corpora, ſom vare groede ſammen langs op 

efter, og fulde af en hoid og tykagtig Vedſke, og lignede meget Te— 

stes i Fuglene,” Disſe udvendige Legemer anſer han for Sadkirtler, 

og Exemplarerne bleve altſaa Hanne. Saavidt mig befjændt, har 

ingen ſenere Jagttager truffet ſaadanne Legemer, og jeg antager, at 

Gunnerus er bleven vildledet ved en eller anden Tilfeldighed, 

hvorvel Joh. Muͤller (Anat. d. Myxin. i Schr. d. berl. Acad. f. 

1834 S. 68) ſkiœnker Beretningen Tillid. 

Anvendelſe. 

Jiender. 

æ 
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Det vedfejede Treſnit (efter Ever. Zo⸗ 

mes Afbildning i Philos. Transact. f. 1815) 

fremſtiller den forreſte Del af den fra Bugen 

aabnede Slimaal: a. Neœſeboret; b. Snudens 

Foletraade; e. Mundtraadene; d. de to Tand— 

rœkker langs Tungens Gider; e. Slimkirtlerne; 

f. Gjellekanalen med dens Aabninger ind til 

Gjalleſokkene; g. Gjaelleſekkene med deres ude 

forende Kanaler, hvilke dog her ere angivne urig— 

tigt ſom forenende fig til en felleds Kanal (fe 

ovenfor S. 1079); h. Gjelleſpalterne; i. Tar⸗ 

mekanalen. 
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XXV. De Cyndhjertede. 

Treevlemunden (Branchiostoma Cost. ). 

Formen laugſtrakt, ſammentrykket, i begge Ender tilſpidſet. 

Munden en Lengdeſpalte, uten Tender, langs Randene væb- 

net med et betydeligt Antal Skjeggetraade. Øjnene rudi— 

mentære. Kun et Neſebor. Den enkelte Gjelleſpalte 

aabner fig paa Bugfladen bag den halve Totallceengde. Gad— 

boret ner Haleſpidſen paa Dyrets venſtre Side. Rygfin— 
nen begynder paa Hovedet ner Snudeſpidſen, ophører lidt foran 

Haleſpidſen, og beſtaar af et meget betydeligt Antal tætftillede, 

uleddede og ukloftede Straaler af ejendommelig Beſkaffenhed. 

Bryſtfinner ſavnes; Derimod indtages Mellemrummet mellem 

Gjaelleſpalte og Gadbor af to langſtrakte, paralleltlobende, neſten 

ſammenſmaltede Bugfinner, hvis Straaler ere af Beſtaffen— 

hed ſom Rygfinnens; og bag Gadboret findes en Gadbor— 

finne med rudimentere Straaler og rigelig Hududvikling, hvil— 

ken ſidſte, ligeſom Rygfinnens, fortſcettes til Haleſpidſen. Tar— 

mekanalen kort, lige, med en ſtor Blindtarm. 

139te Art. Den lancetdannede Trevlemund (Br. 

lanceolatum pall.). 

Den ſtorſte Hojde indeholdes omtrent ti Gange urtsme eke 

(9—11) i Totallengden, den ſtorſte Tykkelſe næs 
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ften to Gange i Højden. Sidemuffelen deler fig i 

omtrent 60 Tverplader (60—62), af hvilfe omtrent 

den 36te ftiger ned mod Gjelleſpalten, den 50de 

mod Gadboret. Halens Lengde, regnet fra Gadbo— 

ret, udgjor omtrent en Ottendedel af Totallengden. 

Rygfinnens Straaletal beløber fig omtrent til 270, 

Bugfinnernes til 3/32.“) Forplantningsredſkabet 

ſammenſettes af indtil 2 8s Kapsler. Totalleng— 

den henimod to Tommer. Farven hvidgul. 

Synonymi. Pallas, Spice. Zool. X, 19: Limax lanceolatus. 

Coſta, Cenni Zool. S. 49: Branchiostoma lubrieum. 

Narrell, Brit. fish. II, 468: Amphioxus lanceolatus. 

Joh. Miller, Schr. d. Berl. Akad. f. 1841: Branchiost lubrieum. 

Sundevall, Ofv. af Vet. Akad. Forhdlg. f. 1852 S. 148: Amph. 

lanceolatus. 

Ufbildninger. Pallas, Narrell og muͤller levere paa de anførte Steder Afbild— 

i ninger af denne Fiſk. Ligeledes fral Cofta i fin Fauna del 

regno di Napoli meddele en faadan. — Det ovenftaaende Træfnit, 

der giver et forftørret Omrids af Fiſken med Antydning af de vig— 

tigſte anatomiſke Forhold, beſidder ikke juſt den onſkelige zoologiſke 

Nejagtighed: à. angiver Rygſnoren, b. Rygmarven, e. Munden 

med dens Traade, d. Gjællefæffen, e. Tarmekanalen med dens 

Blindtarm, f. Gjelleſpalten, g. Gadboret (der dog er meget for 

langt fremme), h. Halens Hududvidelſer (der baade ere for ſtore 

og unejagtige i Formen). 

Bemerkn. En fra danſfke Forfattere hentet Synonymi ſavnes aldeles ; den ovenfor 

F meddelte har til Henſigt, baade at begrunde det af mig brugte ſyſtematiſke 

Navn, og at vindicere Fiſkens Berettigelſe til at optræde i vor Fauna. 

— Pallas, ſom 1774 meddelte den ferſte Underretning om dette Dyr, 

henforte det til den linneiſke Ormeklasſe blandt Bleddyrene. J 1834 

frœmſtillede Coſta det paa ovenanferte Sted (jeg er nodſaget til at citere 

*) Bed Brokformen antydes her, at det ſamme Tal findes i hver Rætte 

eller paa begge Sider. 
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der ikke Fjændte Coſtas Arbejde, gjcntog to Aar ſenere. Deraf bliver 

det, efter min Anſkuelſe, klart, at Pallas's Artsnavn bør beholdes, ligeſom 

Coſtas Slegtsnavn, hvorvel dette ſidſte udgaar fra en vildfarende An— 

ſkuelſe af Aandedretets Forhold hos denne Fife *). Da Joh. muͤllers 

anatomiſke Arbejde over den (ligeſom det tidligere af Retzius) og Sun— 

devalls forte Notice over den i Vet. Akad. Ferhdlg grunde fig paa 

Exemplarer fangede i Kattegatet, maa de indtil videre tjene ſom Støt: 

tepunkter for dens Optagelſe i den danſke Fauna. 

Denne lille Fiſk er fan vidt forſkjcellig fra alle vore andre 

Fiſke, at det vilde være meget overflødigt, at udheve et eller andet 

Merke ſom betegnende for den. Snarere kunde det maaſke findes 

nødvendigt at udpege, hvorledes den af Uovede overhovedet kan 

erkjendes for en Fiſk. Finnerne kanne, ſtjondt ſvagt udviklede, 

hjælpe Dertil. Men maaſke freembydes det lætteft opfattelige Kjen— 

detegn i Sidemufklernes, gjannem Huden ſtaerkt og tydeligt fig 

viſende, ſkraa Bladinddeling. 

Farven er hvidagtig eller hvidgul eller lyſt-kjodfarvet, under— 

tiden med en Rake morke Smaapletter langs Siderne af Bugen. 

Metalglands viſer Farven aldeles ikke, hvorimod et ſvagt opali— 

ſerende Skjer lader fig iagttage. Hos levende Individer aniydes 

Øjet ved en fort Pigmentplat. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 20 ½ ““ ; B 19⅜% //; 

ſtorſte Højde (ever Wggeſtokken): 4 2/7; B 2½%3 

ſterſte Tykkelſe (ſammeſteds): A 1 /“ ; B 147"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: 4½“ͤ· B 2/37" 3 

Afſtand fra Ryafinneſtraalernes Oprør til Haleſpidſen: A 1%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Mundſpalten: A /“; B /s C.; 

Mundſpaltens Længde: A 1“ B 1%; 

*) Coſta betragtede Mundtrœvlerne ſom Aandedretsredſkaber; derfra 

Benævnelfen Gjœllemund (Branchiostoma), hvilken jeg paa Danſk 

har troet pasſende at kunne ombytte med Trevlemund. 

Danmarks Siſke, II. 69 

Beſkrivelſe 



1090 

Længden af Mundſpaltens længfte Føletraade: A 7/57; B j 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Forplantningsredſkaberne: A 3/53 

B 38/0"; 

Forplantningsredſkabernes Lengdeſtreœkning til Gjclleſpalten: A 10 ½ “'; 

B 97/8“; 

Afſtand fra Gjelleſpaltens forreſte Rand til Bugfinnerne: A //; 

Bugfinnernes Længdeftræfning: A 3¼½/ 3 B 32/57"; 

Gadborregionens Længde: A /“; 

Gadborfinnens Længde: A 2“ ; B 2%; 

Afſtand fra Gadborfinnens Ophør til Haleſpidſen: 4 // „B 1/3", 

Formen er langſtrakt, omtrent ti Gange ſaa lang ſom hoj; 

Greendſerne for Forholdet mellem Højden og Længden ſynes at 

falde mellem ni og elleve Gange, og det er omtrent i Midten af 

Længden, at Højden viſerſig ſtorſt. Fraemdeles er Formen ſammentryk— 

ket, ftærfeft mod begge Ender; for en ſtor Del, det vil ſige indtil 

Gjelleaabningen, ſaaledes, at Sammentrykningen aftager nedefter, 

eller at et Gjennemſnit af Fiſten har Tagform; i den øvrige Lengde, 

hvilken omtrent indeholdes 3 / Gange i Totallcengden?), falder 

den ſtorſte Tykkelſe mod Midten af Højden, og Tilſkjcerpningen 

foregaar ſaavel nedefter ſom opefter, Kroppens ſtorſte Tykkelſe 

udgjør omtrent Halvdelen af dens ſtorſte Hojde. J begge Ender 

er Fiſten tilſpidſet, fortil dog med en mere aaben Vinkel, eller 

ſaaledes, at den ſtorſte Højde der naaes hurtigere. Hovedets 

Lengde har jeg i de ovenſtaaende Udmaalinger maattet forbigaa, 

fordi det ikke er mig klart, hvorledes hos denne Fiſt Hovedet ffal 

begrandſes. At betragte den Aabning, hvilken man kan benævne 

Gjelleſpalten, ſom Grendſe, vil neppe være rigtigt; dels, fordi 

den ligger temmelig langt bag Gjalleapparatets bageſte Ende; dels, 

fordi den ikke ene tjæner til Üdforing af Band for dette Apparat, 

men ogſaa menes at ſtaa li Forplantningsredſkabernes Tjeneſte (fe 

*) Efter Joh. Muͤllers Afbildninger (tab. I fig. 1 og tab. V fig. 1) 

- udgjør denne Strakning over en Trediedel af Totallengden, og er 

altſaa angivet for ſtor. 



1091 

nedenfor). Da Gjællefæffen ikke kan ffjælnes gjænnem de ydre 

Bedaekinger, idetmindſte ikke hos dode Exemplarer, ſom jeg ene har 

haft Lejlighed til at underſoge; kan heller ikke dennes bageſte 

Ende benyttes ſom Hovedets Grendſe. Snuden fremſtiller et 

lodret, ſtumpt afrundet Hudblad. Omtrent over Mundſpaltens 

forreſte Rand og i Midten af Hovedets Højde paa dette Sted ſkal hos 

levende Individer paa hvær Side ſes en lille ført Pigmentplet, 

hvilken betragtes ſom Øjet, dog fun et Oje i en aldeles rudimenteer 

Tilſtand og uven alle optiſke Apparater. Neſeboret er enkelt, 

og fræmtræder paa venſtre Side, tæt over Øjet, ſom en lille, 

rund, begerdannet Fordybning med Dirretraade. Munden er 

en ægdannet, fortil ſpidſere, Lengdeſpalte, ſom langs begge Rande 

er tæt beſat med en Rekke temmelig lange“), tynde, ſpidſe, noget 

knudrede Foletraade, omtrent et Duſin i Talet“ ). Disſe, ſom 

bevæge fig fra Siderne mod hoerandre, ere vel dels beſtemte til at 

fræmbringe en Stromning, hvorved Vandet fores ind i Munden, 

dels til at luffe denne. Munden beſidder flæt ingen Tender, og 

viſer heller intet Spor til Tunge. Derimod findes paa Siderne 

af Mundhulen efter Lengden nogle fingerdannede, med Dirre— 

traade forſynede Hudfolder, og bageſt i Mundhulen, paa Grend— 

ſen af denne og Gjællefæffen, iagttages en Fryndſekrands, 

dannet af omtrent en halv Snes ligeledes fingerdannede Hudlap— 

per, uden Dirretraade. Paa hver Side lidt foran denne Fryndſe— 

krands viſer fig en lille Aabning, ſom fører ind til en lang, paa 

*) Hos det ene af de ovenfor udmaalte Exemplarer vare de lengſte Mund— 

traades Længde lig to Trediedele af Mundſpaltens Længde, hos det 

andet naaede de ikke engang dennes halve Lcngde. Om en tilfældig 

Beſkadigelſe hos det ſidſte Exemplar var Aarſag til denne For— 

ſtjcllighed, formaaede jeg ikke ſikkert at afgjore. 

) Dette Tal troer jeg omtrent at have kunnet ftjælne hos de af mig 

underſogte Eremplarer. Joh. Muͤller anſetter i fin Tert Talet 

til femten paa hoer Side (S. 6), hans Afbildninger derimod viſe 

aldrig dette Tal, men derimod elleve, tolv og tretten, et Sted endog 

kun ni (tab. II fig. 3). 

69 * 
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Dyrets Sider lobende Kanal, der nærmere omtales nedenfor. 

Paa Hovedets Overflade, omtrent i Linie med Mundſpaltens 

forreſte Rand, fræmtræver et Slags Rygfinne, der kan forfølges 

gjennem den allerſtorſte Del af Fiſkens Længde neſten lige til 

Haleſpidſen“), og ſom er udmeeket ved flere Seeregenheder. Forſt 

ligge dens Straaler ganſke tæt op til hverandre uden noget 

kjendeligt Mellemrum, og Bindehuden ſtrakker fig kun langs dens 

overſte Rand, uden at træde tydeligt ind imellem dem. Hvad 

derneſt Straalernes Form angaar, da viſe de fig ſom temme— 

lig regelmasſigt firkantede Plader, der tildels have meget ſtorre 

Hojde⸗ end Lengdegjennemſnit, tildels derimod befinde ſtorre 

Længde end Højde, tildels endelig blive kvadratiſke eller udftræffe 

ſig lige meget i begge Retninger: Antalet af Rygfinnens Straa⸗ 

ler (ſom jeg ikke har kunnet beſtemme med fuldkommen Nojagtig— 

hed) beløber fig til henimod 2705), men overſtiger ikke dette 

Tal. Kun den forſte eller de to forſte af disſe Straaler have 

ſtorre Længde end Højde; derneſt følger et ſtort Tal (omtrent 

210), hos hvilke Hojden er ſtorre end Længden, dog i meget 

. forffjællig Grad (omtrent indtil tre Gange faa ſtor); derneſt 

nogle og tredive, der omtrent have lige Højde og Længde; ende— 

lig en Snes Stykker, hos hvilke atter Længden er overvejende. 

Disſe blive tilſidſt fan langſtrakte og lave, at de ikke tydeligt kunne 

ffjælnes, eller ere hojſt vanſtelige at iagttage, og det bliver derved 

ogſaa vanſkeligt at beſtemme deres Tal: ſitkert er det, at de aldeles 

forſpinde, eller ffjule fig mellem Sidemuſklerne, et Stykke foran 

Haleſpidſen. Med Henſyn til Straalernes Bygning, da ere de 

hud⸗ eller maaſke bruſkagtige, gjennemſigtige Kapsler, ſom danne dem, 

fyldte med en vandklar Bædffe, i bvilken nederſt eller paa Bunden 

*) Rygfinnens Længde er her beſtemt efter Udftræfningen af dens Straa— 

ler; derimod ikke efter Hududvidelſen, der i den ene Retning fort— 

fætter fig lige til Snudeſpidſen, i den anden til Haleſpidſen. 

*) Joh. mMuͤller angiver paa fin A bildning kun henimod 150 Straa— 

ler, altſaa et meget for ringe Antal. 
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vifer fig et morkt Kjærnelegeme. Dette indtager fjældent eller aldrig 

hele Straalens Brede (ligeſom det vel aldrig indtager Halvdelen af 

Dennes Højde), men lader, idet det ftøtter fig til Kapſelens bageſte 

Rand, et ſtorre eller mindre Rum aabent fortil. Af Form har 

jeg, idetmindſte for en meget ſtor Del, fundet Kjeernelegemerne 

affkaarne foroven, faa at to ſkarpe Vinkler dannes, Ikke i 

alle Straaler har jeg kunnet iagttage disſe Legemer, hvad enten 

de i nogle virkeligt ſavnes, eller kun ſtjules af Sidemuſklerne; det 

er i omtrent en Snes af de forſte Straaler og adſtillige af de 

ſidſte, at jeg ſaaledes har favnet dem“). Den Hududvidelſe, ſom 

følger Straalernes overſte Rand, er i meget forſkjcellig Grad udvik— 

let; ſvagt paa Midten, ſteerkere fremefter og i ſteerkeſt Grad bag— 

til, hvor, omtrent over Gadboret, en pludſelig ÜUdbredelſe dannes, 

der, i Forbindelſe med en tilſvarende pan Dyrets Underflade, 

feemſtiller Formen af en Landſeſpidſe **). Fra Siderne af Fiſkens 

Bugflade, eller hvor Bugflade og Sideflader mode hverandre, 

freemtreder i bvær Foreningslinie en Hudfold, der begynder fra 

Mundſpaltens bageſte Ende, og ſtrakker fig til Bugfinnernes Be— 

gyndelſe bag Gjelleſpalten. Disſe Hudfolder gjeennemberes 

paalangs af de ovenfor under Mundhulen omtalte Kana— 

ler, hvilke bagtil aabne fig paa Gjalleſpaltens Sider; deres 

Beſtemmelſe er ubekjeendt. Lidt bag Munden, omtrent mod 

Enden af Totallcengdens forſte Femtedel, viſe Forplantnings— 

redſkaberne fig meget tydeligt hos vorne Exemplarer gjeen— 

nem de dem bevæffende Hud- og Muſtellag, og ſtraekke fig lige 

til Gjelleſpalten, indtagende omtrent Fifkens halve Totallængde; 

de beſtaa af et Antal tilſyneladende firkantede Kapsler, for ſtorſte 

*) Om Ufvigelferne mellem ovenſtagende Beſkrivelſe og Joh. Muͤllers 

Afbildninger af Kjœrnelegemerne kunne hidrøre fra Indvirkningen af 

Spirituſen paa opbevarede Exemplarer, er. jeg ikke iſtand til at af— 

gjøre, da jeg ikke hidtil har underſogt levende eller friſke Exemplarer. 

) Denne Udvidelſe er imidlertid paa det ovenſtagende Trœſnit angivet 

betydeligt ftørre, end jeg har fundet. den i Naturen. 
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Delen af ftørre Højre end Længde, der ſtode tæt op til hværs 

andre, og danne langs hvær Side en Rakke, hvilfe to Rekker 

under Bugen ſtode mere eller mindre nøjagtigt ſammen efter 

Redſkabernes ſtorre eller mindre Udvikling, hvorpaa ogſaa den 

Højde, de indtage, beroer (omtrent en Trediedel eller en Fjeerdedel 

af Fiſtens Hojde). Foroven afgrendſes disſe Redſkaber meget 

beſtemt fra Sidemuſklerne ved en vandret Lengdefure, der endog 

for det blotte Oje er meget tydelig. Antalet af Kapslerne i 

hver Rakke har jeg aldrig fundet over 24 eller maaſte 25; ders 

imod vel ringere hos Exemplarer, hvis Forplantningsredſkaber 

endnu ſtode paa et lavere Udviklingstrin. Takt bag Forplant— 

ningsredſkabernes Ophor freemtreder i Bugfladens Middellinie 

Gjelleſpalten eller den Aabning, hvorigjannem det i Gjelle— 

fæffen optagne Band uddrives; denne lille Aabning er noget ellip— 

tiſt eller langſtrakt afrundet, og omgives af en ringagtig Svulſt, 

ſom det ſynes af muſtulos Beſkaffenhed, tjenende til dens Aabning 

og Lukning. Bagved Gjalleſpalten, mellem denne og Bugfinner— 

nes Begyndelſe, viſer fig et lille triangulgert Rum (med Trian— 

gelens Topvinkel rettet bagud), der indeſluttes af, eller rettere 

dannes ved de ovenomtalte KHudfolder langs Siderne, der her 

nærme fig hinanden, for at lobe ſammen i Bugfinnerne. 

Disſe, hvis Længde indtager omtrent en Sjeattedel af Totalleng— 

den, og ſom ftræffe fig meget ner hen til Gadboret, dannes af 

to paralleltlobende og ganſke tet op til hinanden liggende Straale— 

rekker, hvorfor de kun ſynes at udgjore en Finne, ſaameget mere, 

ſom de have Bindehud tilfelleds“). Straaletalet i hver Ræffe 

) Jeg kan ikke med Joh. muͤller betragte disſe Straalerækker, ſom 

udgjørende en Del af Gadborfinnen, efterdi ved Gadborfinne altid 

forſtaas en Finne, ſom ligger bag Gadboret. At betragte dem ſom 

Bugfinner, har ikke blot Medhold i Beliggenheden men tillige i Dob— 

beltheden. At Rakkerne lobe parallele og ligge tæt ſammen, favner 

ikke ganſke Analogi hos andre Fiſke; nogle Flynderarter, iſer af 

Cuviers Slægt Rhombus, viſe et tilnærmende Forhold. 
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har jeg fundet 32. J Beſkaffenhed ſtemme disſe meget nøje med 

Rogfinnens Straaler, kun har jeg ikke været iſtand til at opdage 

Kjcrnelegemer i en eneſte af Kapslerne k). Den langs Kaps— 

lernes nederſte Rand lobende Bindehud eller Hudſom er i hele 

Lengden rigeligt udviklet, men udbreder fig pludſeligt over de 
fire eller fem ſidſte Straaler i en ftærfere Grad, for at danne 

en, til den ovenfor ved Rygfinnen omtalte, ſvarende Flig *). J 

en lille Afſtand fra Bugfinnerne, omtrent faa ſtor ſom Lengde— 

ftræfningen af et Par Straaler, aabner Gadboret fig paa 

Fiſtens vænftre Side: det er en ſimpel rundagtig Aabning, ſom 

er anbragt omtrent nedenfor den öde af Sidemuſkelens Tværs 

plader, eller har elleve til tolv ſaadanne bag fig; dets Afſtand 

fra Haleſpidſen indeboldes omtrent ni Gange i Totallengden. 

Gadborfinnen beſtaar neſten ene af den nysomtalte Hudud— 

videlſe; thi dens Straaler, om ſaadanne virkeligt forefindes, ere 

faa ſmaa og utydelige, at de maa kaldes ganſke rudimentære; de 

viſe fig i al Fald kun ſom ſmaa Rynker (omtrent 30) paa 

Grendſen af Huden og Sidemufkelen ); og de forſpinde et lille 

Stykke foran Haleſpidſen. Hududvidelſen fortfætter fig Derimod ikke 

blot til denne, men bojer ſig om den, for at ſtode ſammen med 

Rygfinnens Udvidelſe. Legemets Hud er ganſke glat og nøgen, 

+) Muͤller afbilder ſaadanne i dem alle, og lige faa ſterkt udviklede 

ſom hos Rygfinnen. 

**) Disſe Flige fvare imidlertid ikke nøjagtigt mod hinanden, idet den 

underſte fremtrœder noget tidligere. 

) Rathke nægter Tilſtedeverelſen af Straaler i Gadborfinnen, hvor— 

imod Joh. Muͤller beſtemt paaſtaar denne. Selv har jeg ved 

Underſogelſen af Spiritusexemplarer ikke kunnet naa nogen ſikker 

Overtydning om, at de ovenomtalte Rynker eller Folder virkeligt ere 

Straaler. Men, ſkulde de ogfaa være at betragte ſom ſaadanne, faa 

ere de i ethvært Tilfælde meget mindre og langt ubeſtemtere afgrend⸗ 

fede, end de hos Joh. Muͤller afbildes, ligeſom ogſaa deres Antal 

forekommer mig ſterre. 
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eller uden noget Slags Bevæbning, og tillige meget tynd og gjæns 

nemfigtig, faa at den underliggende Sidemufkel og dennes ſteerkt 

betegnede Afdeling i Tverblade vifer fig paafaldende tydeligt (faa 

tydeligt, ſom om ingen Hud var tilſtede). Tverbladene ere 

bøjede, fan at de danne en ſkarp, fortil paa Midten fremſpringende 

Vinkel; denne Vinkel udgjor omtrent en Ret paa en ſtor Del af 

Kroppen, men bliver mod Enderne noget ſpidſere, ifær fortil eller 

mod Snudeſpidſen. Tverbladenes Antal er omtrent 60, maaſke 

aldrig under dette Tal, men vel overſtigende det med et eller to. 

Antalet af disſe Tverblade og deres relative Forhold til Gjel— 

leſpalte og Gadbor ſynes meget tjenlige til at benyttes ved Arts— 

adſkillelſen, da Tellingen ikke er overdrevent vanſkelig og Talet 

hos ſamme Art inden visſe Grendſer konſtant, hos forſtjellige 

Arter Derimod tildels ikke ubetydeligt afvigende”). 

Mundhulen aabner ſig bagtil i den meget ſtore Gjelle— 

ſek, der omtrent indtager en Trediedel af Dyrets Totallcengde, 

og foroven ved Baand er heftet til Bughulens Rygflade, men 

forøvrigt hænger frit i denne. Da den Del af Bughulen, ſom ligger 

bag Gjalleſcekken, er lige faa lang eller endog noget længere, end den, 

der opfyldes af Gjællefæffen, bliver den hele Bughules Leengde idet— 

mindſte lig med to Trediedele af Totalleengden. Giællefæffen er 

indvendigt bekledt med Dirretraade, og optager ikke blot det til 

Aandedratet nødvendige Vand men ogſaa Neringen, der maa 

pasſere gjannem hele dens Lengde, for at naa Tarmekanalen. 

Den dannes af et meget ſtort Antal Gjeller* *) langs hveer Side, 

adſtilte ved fine Spalter, gjennem bvilke det til Aandedretet an— 

vendte Vand trænger ind i Bughbulen, fer at befordres ud af 

*) Joh. Muͤllers Afbildning angiver Tvorbladenes Tal meget for ſtort. 

a) Hoſſt paafaldende er det, at Gjellernes Antal tiltager med Alderen. 

Hos en Unge af fer Liniers Længde har Joh. Müller iagttaget 

omtrent 25 paa hvær Side, hos Exemplarer af en Tommes Lengde 

40 — 50 og hos vorne Fiſk endnu flere (indtil 100 og derover). 
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Legemet gjænnem den ovenfor omtalte, paa Bugfladen anbragte, 

enkelte, fællevs Gjelleſpalte. Gjællefæffen bliver bagtil noget 

tilſpidſet, og gaar derpaa over i et meget fort og temmelig ſmalt 

Syiferør. Tarmekanalen har en ganffe lige Retning, og 

deler fig i to Afdelinger: en forreſte, omtrent til over Gjællefpals 

ten nagende, vid eller ſekdannet Del af grøn Farve; og en ba— 

geſte, tynd eller tarmedannet Del af hvid Farve, hvilfen aabner 

ſig i Gadboret. Fra den forreſte Afdelings forreſte Ende, tet 

ved Spiſeroret, udgaar i Retningen lige frœmefter en forboldsvis 

meget ſtor og vid Blindtarm, der ſtrakker fig langs med Gjel— 

leſekkens hojre Side i en ikke ubetydelig Længde, og hvis Ende 

ved Baand er fæftet til denne. Farven af denne Blindtarm er 

grøn, og Joh. Müller betragter den ſom udgjorende Leve— 

ren, i Forening med den ovenomtalte gronne Del af Tarmen, 

ikke alene paa Grund af Farven og et tyndt kirtelagtigt Lag paa 

disſe Deles indre Flade, men ogſaa fordi Blindtarmen er forſy— 

net med en Portaare. Hele Tarmekanalen tilligemed Blind— 

tarmen er indvendigt bekleedt med Dirretraade, og denne Fiſt 

freembyder det eneſte Exempel i hele Klasſen paa disſe Redſka— 

bers Fræmtræden i Gjellehule og Tarm. Exkrementdannelſen bes 

gynder forreſt i den tynde Tarm. Nyrer har man ikke hidtil 

iagttaget med Sikkerhed, ligeſom Milt ſynes at ſavnes. Et 

Bugkres er ikke udviklet, men Tarmen er uden et ſaadant hef— 

tet til Bughulens Rygflade. Forplantningsredſkaberne 

ere, efter deres ydre Tilſyneladelſe, ovenfor omtalte; de ere paa 

den ene Side faſtvoxede til Bugmuſklerne, paa den anden bedeek— 

kede af Bughin den. Hver af de omhandlede Kapsler inde— 

ſlutter hos Hunnerne et ſtort Antal Wg. De mandlige Kjons— 

dele ſkulle i Form ligne Hunnernes, men dog vare noget mindre 

og af hvid Farve, iſtedetfor at Hunnernes er gule. Man har 

antaget, at Kjonsdelenes Indhold udtommes gjænnem Gjalleſpal— 

ten (et ganſke ejendommeligt Forhold), dels fordi de ende tæt 
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foran denne, dels fordi man ingen anden Aabning til deres ür⸗ 

tommelſe har kunnet iagttage. 

En i begge Ender tilſpidſet Rygſnor er tilſtede, ſom dels 

udmærfer fig ved fin uſadvanlige Üdſtrækning, idet den fortil 
nager neſten lige til Snudeſpidſen (kun en ſmal Hudſom ligger 

foran dens Spidſe), dels ved fin Bygning, hvilken ikke er gele— 

agtig ſom hos de Kredsmundede, men viſer utallige Fibrer 

eller Trævler, der forene fig til Blade. Rogſnorens yderſte Hud 
danner foroven den Kanal, der optager Rygmarven, og ovenover 

denne endnu en anden Kanal, fra hoilken ſidſte det Hudblad ſtiger 

i Vejret, ſom adſtiller Sidemuſklerne, og hvortil Rygfinnens 

Straaler flotte fig. En Hjerneſkal eller en Udvidelſe fortil 

af Rygmarvskanalen findes ikke ber, ſordi namlig haller 

ingen Hjerne eller Udvidelſe af Nerveſyſtemet fortil dannes. 

Rygmarvskanalen fortſetter fig derfor aldeles uforandret fræms 

efter til omtrent over Mundens forreſte Rand, hvor den ender 

ſtumpt afrundet. Den ovale Ring, ſom begrendſer Mundſpal— 

ten, dannes af en Mængde ſmaa, langſtrakte Bruſkſtykker, der i 

Antal ſvare til Mundtraadenes, og hvært forneden udſender en 

lang Bruſkſpidſe, der udgjor Mundtraadenes Støtte. Man bes 

tragter denne Ring ſom ſparende til Lebebruſkene hos andre Brufk— 

fif. Gjelleſekkenes Sidevegge underſtottes af et meget kom— 

pliceret Sparreveerk, dannet af mangfoldige, lange og tynde, lidt 

i ſtraa Retning nedſtigende (ovenfra i Retningen ned og lidt bag) 

Bruſtliſter eller Gjelleribben uden Straaler, hvilke tre og 

tre forbindes ſammen ved et Antal Tvarliſter; mellem hvær to 

Lengdeliſter dannes en Gjelleſpalte. 

To Tommer kan rimeligvis anſettes ſom denne Arts ſtorſte 

Længde, og det er maaſke endog fjældent, at den nager dette Maal. 

Denne Fiſk er endnu for livet — eller maaffe rigtigere i 

for fort Tid — bekjendt, til at der kan angives meget om dens 

Udbredelſe. Den forekommer i Kattegatet og ved de engelſke 

Kyſter. Hvor højt den gaar mod Nord, vides ikke, og at den i 



1099 

Middelhavet forekommende Branchiostoma falder ſammen med 

den nordiſke, tor jeg for min Del ikke paaſtaa, da ſamme endnu ikke 

har været mig tilgjengelig. En af mig ved Rio Janeiro fanget 

Form af nærværende Slægt, troer jeg, at have gyldige Grunde 

til at betragte ſom ſerſkilt Art, hvorvel Joh. Miller har udtalt 

ſig beſtemt i den modſatte Retning. 

Vor Trevlemund lever paa Sandbund. J Kattegatet 

har man hidtil kun truffet den paa flere Favne Band, og vel 

netop af den Grund erholdt den ſparſomt; i Middelhavet ved 

Neapel derimod findes den tæt ved Kyſterne paa ringe Dybde, og 

tillige i ſtort Antal. Efter Forholdet af Individer i Fangenſkab, 

ſynes det at være en dorſk og livet bevægelig Fiſk. Den ligger 

(efter Joh. Müller) for det Meſte paa Bunden paa ſin ene 

Side, ligeſom dod, og forbliver hele Timer ubevegelig. Foruro— 

liges den, faa ſpreller den pludſeligt i Vejret, ſkyder fig hurtigt 

frem i forffjællige Retninger, eller ſoommer bort med Bolgebugt— 

ninger, for ſnart igjeen at lægge fig fladt paa Bunden, eller ogſaa 

at ſtjule ſig i Sandet, ſaa at kun Munden rager frem. Den 

er ſejglivet, og kan flere Uger holdes levende, naar man kun hyp⸗ 

pigt kan forſkaffe den friſk Vand. 

Ze vemaade. 

Neringen ſynes at beſtaa i mikroſkopiſke Dyr — Infuſions- Mering. 

Dyr og andre — ſamt i forſtjellige dyriffe Smaadele, ſom inde⸗ 

holdes i Havvandet. Thi Joh. Müller har dels bemærfet, 

at der ſtadigt foregik en Exkrementdannelſe hos Exemplarer, ſom 

flere Uger igjænnem holdtes i Havvand; dels har han under Mi— 

kroſkopet iagttaget Skaller af Infuſionsdyr i Exkrementerne. Den 

ved Dirrebevegelſer i Mundhulen frembragte Stromning træder 

iſtedetfor Nedfvælgning. 
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Üdſigt over tidligere Forfatteres Bidrag til 
Den danſke Fiſkefauna. 

Vore ældre biſtoriſke Forfattere og vore gamle Love levere 

kun hojſt ſparſomme Bidrag til Kundſkab om vore Fiſkerier, og 

faſt aldeles Intet til Oplysning om de i vore Have forekom— 

mende Fiſke. Kun en Notice om Storen have Lovbogerne ydet 

(fe ovenfor S. 749 og 777): de ſammenſtille denne Fiſk med 

Oval, ſom ilke her vedkommer os, og med Lyft, et Navn, In— 

gen hidtil, ſaavidt mig beljendt, har kunnet forklare nærmere, 

men ſom rimeligvis betegner enten en egentlig Hvalart eller 

en ſtorre Delfin“). 

Egentlige naturhiſtoriſke Skrifter fra en tidlig Periode beſid— 
der vor Literatur ikke, eller, hvad man i al Fald. dertil maatte 

kunne benregne, er blot Overſettelſe, og ſaaledes kun af ringe 

fauniſtifk Betydning. Dette gjaelder Henrik Harpeſtreng, 

og nermeſt den ham tillagte Kogebog, i hoilken fire Fiſke nævnes: 

Braſn og Gedde under Nr. 10, Alne og Næegheroghen 

under Nr. 12. De forholdsvis temmelig talrige tydſke Beneev— 

nelſer paa Retterne i denne vor forſte Kogebog viſe, efter min 

Mening, tyveligt, at den er bearbejdet efter en tydſt Forfatter. 

„) Iydſke Lov III, 62; nye (eller Eriks) ſicllandſke Lov VI, 21 (ge⸗ 

menſre Udgave) eller III, 140 (Thorſens Udgave). — Skaanſke Lov 

(VIII, 1) forener Støren med Sval og Glgerle eller Algsrle, 

Navne, der ligeledes hidtil favne en tilfredsſtillende Forklaring. 
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J Stenbogen hos ſamme Forfatter anføres (S. 119) en 

Sten Radaim, ſom findes i „Syekok houceth“. Om bette 

Syekok er ligebetydende med Sokok, Sohane, ſom Mol— 

bed) formoder, om derved betegnes en Fiſk, og om allerede paa 

Harpeſtrengs Tid en danſt Fiſk var bekjendt under dette 

Navn (ſammenlign nærværende Skrifts I, 85), kan jeg ikke med 

Sikkerhed afgjore, da Kilden til Harpeſtrengs Rada im 

hidtil er mig ubekjaendt. Bemeldte Sten ſavnes nemlig hos 

Mar bod), der er at betragte ſom Originalen til denne Del af 

Harpeſtrengs Arbejde, og ſom derfor i Almindelighed kan 

tjene til dennes Oplysning Imidlertid er jeg tilbøjelig til at 

antage, at Syekok hos Har peſtreng virkeligt betegner Trigla 

Gurnardus Linn., og at vi ſaaledes bos ham have fem danſke 

Fiſlenanne. Men i det Fragment af Henrik Harpeſtreng, 

ſom findes optaget i Nye Danffe Magazin (I, 5762), nævnes 

blandt ſaadanne Fodemidler, ſom Syge have at afholde fig fra, 

fer Fiſtearter: Lar, Orith, Swthar (Suder), Hornfiſk, Spikſild 

og Ræfling (Helleflynder); og Talet bliver ſaaledes mere end 

fordoblet. 

Forſt med et Mellemrum af omtrent trehundrede Aar træffes 

atter nogle Bidrag til den danſke Ichthyologix n), dog hos en 

Fremmed, hos Schweizeren Conrad Gegner (f 1565), en 

af de udmeerkede Mænd i det paa ſtore Aanter faa rige ſextende 

Aarhundrede, en Mand af forbauſende Lærdom i alle Retninger 

+) Evacis carmen de gemmis. 

zen) Viſtnok er det, at man treffer adſkillige Fiſke omtalte ſaavel ſamti— 

digt med Gesner ſom noget tidligere i Inventarieliſter over Slotte 

og Kloſtre, i Spiſeanordninger o. ſ. v. og jeg har nu og da henviſt 

til ſaadanne. Men, ſaa vigtige og interesſante de kunne være ved de 

Oplysninger, de yde over hine Tiders Levemaade, Fiſkeriernes Hiſtorie 

o. ſ. v faa ubetydelige ere de gjerne i zoologiſk Henſeende. Man 

vil i Danſke Magazin, fom har opbevaret en Del ſaadanne Doku— 

menter, kunne finde Beviſet herfor. 
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og af en ganſke utrolig Arbejdskraft, ſom i en ugunſtig Stilling 

og under trykkende Kaar ydede Videnſkaben uforgleemmelige Tjene— 

ſter. Skjondt hans Dyrehiſtorie“), det af hans Skrifter, ſom 

her vedkommer mig, nufortiden ifær har Vigtighed ſom et velordnet 

Magaſin af Alt, hvad indtil hans Dage hos alle Folkeſlag var 

tilveiebragt over denne Gjenſtand; faa var han dog ingenlunde 

blot Samler og Stuelcerd: hvor det var ham muligt, og faa ofte 

det var ham muligt, iagttog han Naturen fælv, og hans Vært 

indeholder en Mængde originale Meddelelſer, ſom tildels forſt i 

en meget ſenere Tid ere blevne tilſtrakkeligt paaſkjonnede. Bed 

Hjælp af lærde Venner og en vidtløftig Brevværling ſkaffede han 

fig Efterretninger om Egne, han ikke fælv havde beſogt, og blev 

ſaaledes ogſaa iſtand til at give Meddelelſer over nordiſte Fiſte. 

Da Ingen til hans Tid i Danmark beſtjeftigede fig med Natur⸗ 

hiſtorie, kunde han ingen umiddelbar Biſtand erholde, og indffræn- 

kedes Derved til Efterretninger fra Venner i det nordlige Tydſk— 

land, hvilket maa forklare, at Efterretningerne ere ſparſomme, tildels 

vel ogſaa mindre nojagtige. De Mend, der her komme i Betragt— 

ning ſom hans Kilder, ere Georg Fabricius, Rektor ved Sko⸗ 

len i Meiſen, berømt ſom latinſk Digter og ivrig Naturforſker; og 

Joh. Kentmann, ligeledes en Saxer, Lege og Naturforfker. 

Over Elbfiſkene gave de ham rundelige Underretninger, ſparſomme 

over Oſterſoens Fiſke; det er efter dem, at han nævner San d— 

arten, Sverdfiſken, Hornfiſken og Torſken ſom danſke 

Fiſke; Fabricius meddelte ham en kjendelig Afbildning af 

Anarrhichas Lupus Linn. (S. 1261), Kentmann en anden 

af Cyclopterus Lumpus Linn. (S. 1284), begge efter Exempla⸗ 

rer fra Oſterſoen, og de forſte Afbildninger, man befinder af disſe 

Fiſte. Det er dog ifær med Henſyn til et Par Steder hos danſke 

Hiſtorieſtrivere, at Gesner her omtales. Hos Hvidtfeldt 

») Tre Foliobind paa mere end tre tuſinde Sider, 
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findes i Kriſtian den Tredies Hiſtorie (Folioudgaven II, 

1545) Folgende: „Aar 1550 blev fanget udi Oreſund en under— 

lig Fiſt, fortes til Kjobenhavn til Kongen; han havde et Hoved 

ſom et Menneſke og paa Hovedet ſom en Munkekrands; han 

havde Klæder paa af Sfjæl ſom en Munkekappe; og lod Kon— 

gen ſamme Fiſk begrave.” J Stephanius's Kriſtian den 

Tredies Hiſtorie læfes ſamme Efterretning (Sandvigs Udgave 

I, 345), kun med det Tilleg, at Biffen havde halve Menneſke— 

lemmer, og med den Forklaring, at Kongen ſtrax lod den ned— 

grave i Jorden, „at Folk ikke ſkulde have noget Nyt at lobe 

med.“ Sandvig føjer til dette Sted en Anmeerkning, hentet 

fra Lyſkanders haandſkrevne Hiſtorie af Kriſtian den Tredie 

(S. 1107): at Hans Majeſtet lod denne Fiſk afridſe og ſende 

til Konrad Gesner, ſom da havde et ſtort Veerk om Fiſke 

under Hender, i hvilket dens Billede er indfort. Naar nu Ges— 

ner hermed ſammenlignes, ſaa finder man, under Artikelen de 

hominibus marinis S. 521, en Beretning, ſom i nogle Punkter 

berigtiger, men i det Veſentlige bekrefter det Ovenanforte. Disſe 

ere Gesners Ord: Venio ad Monachum piscem a Rondeletio 

descriptum, cujus similem fere iconem Cl. Fabricius ad nos 

misit cum deseriptione hujusmodi: »Piscis hie captus est in 

mari Balthico juxta Elboam oppidum, quod quatuor milia— 

ribus distat a Coppenhaga, Danici regui metropoli. Caput, 

collum, humeri, thorax humana specie; caput rasum ut mo- 

nachi; de collo, humeris, thorace cucullus quasi pependit, 

qui nigris et rubeis maculis fuit variatus. Cucullus desiit 

in ſimbriam, quali perizomate lumbos et femora tegere so- 

lemus. Brachiorum loco pinnæ fuerunt; pedum quoque; 

cauda piscis. Totius monstri longitudo quatuor cubitorum. 

Ad regem delatum et tostum ( totum?) ob raritatem et mi- 

raculum asservatum est. Captum anno salutis 1546.“ Pictu- 

ram ejus typis quoque excusam et publicatam vidi cum me- 
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tris germanicis“); in quibus præter alia jam indicata, faciem 

tanquam Æthiopis nigram fuisse legitur; et veluti vestem 

thoraci inductam, similem illi, qua missam celebraturi sacer— 

dotes induuntur, puuctis et maculis variam; thoraci inferius 

gremium sinuosum veluti assutum apparuisse; triduo postquam 

captus est supervixisse; regi oblatum, ejus jussu a pictore 

delineatum; inde multos apographa in diversas orbis partes 

ad suum quemque amicum misisse Eandem picturam Hector 

Mythobius quoque, juvenis eruditus, nobilissimi medici Bur— 

chardi filius, cum superiore anno hac iter in Italiam faceret, 

mihi attulit; qua cum præter cœtera hæc etiam annotaban— 

tur: monstrum hoe reti eodem cum harengis piseibus captum 

et regi oblatum, a rege ad ducem Meccelburgi missum; inde 

picturam ejus ad senatum Luneburgensem pervenisse. — 

Af Gesners Beretning bliver det forſt klart, at Kriſtian 

den Tredie ikke har ſendt ham nogen Alfbildning af Dyret, 

ligeſom Ges ner haller ikke meddeler fine Leſere nogen ſaadan: 

den Side 519 hos ham fremſtillede Monachus piscis er laant 

hos Rondelet, og Gesner udgiper den ilke for identiſk med 

den danſke, men, ſom ovenfor anført, kun for temmelig lig denne. 

Frœemdeles erfares det rette Aar for denne ſjeldne Fangſt, thi 

heri kunde Gegner ſom Samtidig ikke let fejle. Men Hoved— 

ſagen, Dyrets zoologiſke Beſtemmelſe, indſer jeg ikke, at man 

derved kommer meget nærmere. Var det virkeligt, ſom Hvidt— 

feldt og Stephanius angive, og ſom Rondelets Afbild— 

ning udtrykker, ffjælflædt: faa turde man vel ikte nægte det Ret 

*) Det er upaatvivleligt denne Piece, der anføres i M. Winthers 

Literaturæ scientiæ rer. nat. in Dania et c. Enchiridion S. 99: 

Abbildung eines wunderbaren Fiſches in Dännemark gefangen 1546. 

S. I. et a. Formaten angives ikke. Denne Piece findes ikke nævnet 

hos Bruͤnnich (Literatura danica et cæt.), og anføres ikke i For— 

tegnelſen over Hielmſtiernes Bogſamling. 



1105 

til at gjelde for en Fifi. Jovrigt overlader jeg det gjærne til 

yngre og mere levende Fantaſier, at øve fig paa det ovenſtaagende 

Materiale, erfjændende min egen Udygtighed til at loſe Gaaden: 

haud nodosum valeo nodum enodare, 

nec indemonstrabile monstrum demonstrare. 

Den forſte af vore Forfattere, efter hvad jeg hidtil har kunnet 

finde, ſom forſogte at give et Slags almindelig Overſigt eller 

en Fortegnelſe over de danſke Fiſke, var Preſten, Meſter (eller 

Magiſter) Jon Jensſon Kolding i hans Aar 1594 udgivne 

nye Beſkrivelſe af Danmark). Hvorved dog er at merke, 

„) Da Koldings Bog blev lagt under Beflag, eller nøjagtigere, da 

Forfatteren blev dømt til „at affftaffe och omkomme faa mange 

Exemplaria aff ſamme Bog fom han meſt kan offuerfomme”, faa har 

den derved erholdt et Slags Navnkundighed: i Fortegnelſen over 

Zielmſtiernes Bogſamling er derfor til Titelen føjet en Bemerk— 

ning over Skriftets Skjcbne, og i Langebekiana (S. 378 385) 

findes Dommen med flere Sagen vedrørende Dokumenter optagne, 

ligeſom Sibbern, Baden og Wyerup o. ſ. v. kortere berøre Pro— 

cesſen. Titelen paa denne temmelig fjældne Bog, ſom ingenſteds, 

faa vidt jeg ved, findes nøjagtigt angivet (danſk Bibliografi exiſterer, 

ſom befjændt, endnu ikke) lyder ſaaledes: Daniæ deseriptio nova, 

insularum, ae partium præeipuarum, hujus plagæ arcticæ 

theatrum repræsentans: Iltustrissimi principis, ac Domini, 

Domini Christiani IIII. Regnum ineuntis, auspicatissimæ in— 

augurationi consecrata. A Jona Koldingensi. Ad calcem ad— 

jectus est ejusdem Authoris Carminum libellus res varias eon— 

tinens. Psalm. LXXII. Deus judicia tua Regi da: Et justitiam 

ſilio Regis, Amen. 1594. Francofurti (ad Moenum). Typis 

Joannis Feyrabendii. 8min. Paa Bagſiden af Titelbladet findes 

et Treſnit, fra mſtillende Kriſtian den Fjærde (det ſamme, ſom 

ſes i Mathias Pors's Skrift de nomenelaturis danieis, 

hvilket har Trykkeſted og Trykkeaar tilfalleds med Roldings Bog), 

viſtnok et af de tidligſte Portræter af denne Konge. Det har til 

Overſkrift: leon Serenissimi Principis D. Christiani Quarti, 
Danmarks Siffe, III 70 
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at Fortegnelſen (S. 78-80) nærmeft gjælder Nørre-Jydland, og 

at Forfatteren fælv med Beſtedenhed udhæver dens Ufuldſtendig⸗ 

Daniæ, Norvegiæ, Vandalorum, Gottorum Regis &c.; og til 

Underſkrift forſt: Regna Firmat Pietas, og derunder 

Magnanimi tantum, non fert Rex ora parentis, 

Pectora sed gestat Patris Avique simul. 

Ergo omen Christi est Jano; nam Templa Scholasque 

Pax tegit, et Pietas Danica Sceptra regit. 

Bogen udgjor 175 Sider, er vidtloftigt trykt (27 Linier paa Siden) 

og da Titelblad, Dedikaͤtion til Kriſtian den Fjœrde og Fortale 

indtage de 25 ferſte, de latinſke Digte de 25 ſidſte Sider, faa bliver 

der juſt ikke overflødig Plads tilovers til Danmarks Beſkrivelſe. At 

Forf. falder Bogen deseriptio nova, er, fordi han ti Aar tidligere 

havde udgivet et forſte Forſog eller Udkaſt over ſamme Emne (Co— 

rona rium, brevem deseriptionem Daniæ continens. Slesw. 1584. 

4.), hvilket jeg ikke har ſet, og ſom rimeligvis maa anſes ſom en 

meget ſtor Sjeldenhed, da det ikke findes i Zielmſtiernes Bogſam— 

ling. — Hvorfor NWperup henviſer Forfatteren under Bogſtavet C, ved 

jeg ikke, da denne dog fælv paa Titelbladet ſkriver fig Koldingensis, 

ligeſom han i Konſiſtoriets aabne Brev kaldes Jon Jensſon Rol- 

ding (i de Kongelige Skrivelſer til Markdanner og til Biſkopen i 

Ribe blot Joen Jenſen). — Denne efter vove nuvarende Foreſtil— 

linger meget uſkyldige Bog blev fordømt, fordi der i den „findes 

Allehonde indført och antegnet, ſom Swerriges Rige kan være til 

Spot, Vlempe och Foracte: uagtet dog den Tid de ſkandinaviſke 

Sympatier endnu ikke ſynes at have været ſteerkt udviklede. Den 

aander iøvrigt de lojaleſte Folelſer, og Forfatteren glemmer Intet, 

der kan tjene til den unge Kriſtians Beremmelſe. Da imidlertid ikke 

meget kunde anføres om den ſyttenaarige Konges Visdom, Retfærdighed 

og andre Dyder, der endnu, ligeſom Kolding ovenfor bemerker om 

de danſke Fiſke, for en god Del vare uübekjendte, viſer han fin gode 

Villie ved at priſe Kongens Skjonhed: hans venusta facies et mitis vul- 

tus udhæves; Verſet gratior est pulero veniens e corpore virtus 

anvendes o. ſ. v. Kolding havde iøvrigt ikke den flerneſte Anelſe 

om den ſorgelige Skjcbne, der foreſtod hans Bog: i Dedikationen 

udtrykker han den Fortreſtning, at Kongen vil optage den naadigt; 
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hed: „ſtjondt Ingen ret vel vil kunne opregne Fifkearterne i vore 

Have og Bande, efterdi en god Del af dem ere os ubekjendte, 

fan har jeg dog iſinde at anføre nogle af dem“. Fiſkene henføres 

under to Afdelinger, Ferſtvandsfiſke og Hapfiſke, men ere udenfor 

disſe opſtillede uden nogen beſtemt Orden; efter den Tids Syns— 

maade regnes Søftjærner, Rejer, Oſters o. ſ. v. med ſom Fiſke. 

Kolding ſynes ikke at have fjændt nogen af det ſextende Aarhundre— 

des berømte Ichthyologer, Rondelet, Belon, Salvian eller 

Gesner, hvilfet maa ſluttes af de latinſke Benævnelfer, hvor— 

med han betegner Fiſkene. Disſe afvigende Benævnelfer, der maaſke 

have deres Kilde i en eller anden Diætetif eller Kogebog, t. Ex. 

Platinas, gjøre det i flere Tilfælde vanſkeligt eller umuligt at 

beſtemme, hvilken Fiſt menes; ſkjondt man dog ſom ofteſt hjælpes 

ud af Forlegenheden ved de tilfojede danffe Navne. Uden disſe 

ſtulde man ikke let have gjættet Betydningen af hans Belennus, 

Carabus o. ſ. v. Det hele Antal Numere, ſom opfores, beløber 

ſig til 51, men naar derfra regnes ſaadanne, der ikke hore under 

Fiſkeklasſen (fem i Talet), ſamt ſaadanne, der ere anforte flere 

Gange under forſtjcellige Vavne — Gadus Morhua Linn. anſo— 

res to Gange, ſom Torſk og ſom Kabelag; Clupea Haren- 

gus Linn, fire Gange, ſom Sild, Spegeſild, Rogettſild 

og Nibeſildz Platessa vulgaris Cuv. to Gange, ſom Stoer— 

ſkuller og Samraff— endelig Karpen, bvilken jeg har for— 

bigaget fom indført Fiſk: faa bliver Arternes Antal omtrent 40 

(fe den efterfølgende tabellariſke Overſigt). Jeg ſiger omtrent, 

og mod Slutningen af Fortalen erklærer han med naiv Aabenhjertethed, 

at han gjør Regning paa de regjerende Rigsraaders Gunſt (de favore 

Proregum in spem magnam erectus sum, et præsertim de be— 

nevolentia Magniſici Domini Cancellarii minime dubito). Og 

nogle Maaneder ſenere maatte den beklagelige Forfatter „med gre— 

dendis Taarer bekiende fig heielig at haffue forſeet fig”, og anraabe 

om Skaanſel „eptherdi han icke off nogen ond Forfæt men aff Vbe— 

tenckſomhed haffde dette giort. s O quantum est in rebus inane! 

70 * 
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fordi jeg er i ſtor Tvivl om, hvormange Rokkearter Kolding 

har antydet (ſammenlign vvenfor S. 979 — 980). Ogſaa er Be— 

ſtemmelſen af tre eller fire andre Arter noget uſikker. Skjondt 

nu denne Fortegnelſe er hojſt ufuldftændig, idet flere ſeerdeles 

velbekjcendte Fiſkearter ſavnes, til Er. Hundeſtejlerne, ja endog 

ſaadanne, ſom vi hos Harpeſtreng finde, eller tro at finde 

(Hornfiſk og Knur); ſtjondt den endvidere kun er en tor 

Navnefortegnelſe: faa yder den dog et Slags Grundlag eller 

Begyndelſe til en danſk Fiſke-Fauna, og bor ſom ſaadan, naar 

Henſyn tages til den tidligere Armod i Efterretninger, betragtes 

ſom et Freemſkridt og vaaſtjonnes. Jeg er iøvrigt fan ſent bleven 

opmeerkſom paa denne Fortegnelſe, at jeg kun for en meget ringe 

Del har kunnet tage Henfyn til den ovenfor i Synonymien. 

Den Fortegnelſe over Halvoens Fiſke, ſom findes i den be— 

romte Henrik Ranzau's Cimbricæ Chersonesi descriptio & 

ct S. 82— 83), er i Hovedſagen udſkreven af Kolding, 

dog med Tilfojelſe af nogle Numere og med ÜUdeladelſe af andre“). 

Den adſtiller fig fremdeles ved at være ordnet alfabetiſk, ved at 

optage Hvaler og Selhunde, hvilke Kolding holder ſer— 

ſtilte, ſamt ved at udelade Trivialnavnene; hvorfor den ogſaa 

kun kan forſtaaes ved Djælp af Kolding. De udeladte Numere 

*) J forſte Del af Weſtphalens Monumenta; angives at være 

affattet 1597. 

++) At Ranzau har udſkrevet Kolding, troer jeg mig befejet til at 

antage paa Grund af det forholdsvis betydelige Antal af Bencvnel— 

fer — og disſe for en Del mindre ſedvanlige — hvori de ſtemme 

overens; hvad Enhver, der maatte holde det Umagen værd, ved at 

ſammenligne Liſterne vil kunne overtyde fig om. Kun har Ranzau 

i enkelte Tilfælde forandret Navnenes grammatikalſke Form (iſtedet— 

for at Kolding har Halec, Halec muriaticum, Halee infuma— 

tum, findes hos Ranzau Halec v. Halex, Halex muriatica, Ha- 

lex inſumata); eller ved ſkjodesles Skrivning forvanſket dem, t. 

Ex. Thymus iſtedetfor Thynnus; eller tilføjet et Slags Synonymi 

t. Ex. Tenca sive Tinca, Lucius vel Lupus o. ſ. v. 
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ere: Perca major (Perca fluviatilis Linn.), Blicca (Abramis 

Blicca Linn.), Rubiculus (Leuciscus erythrophthalmus Linn), 

Asella (Gadus gleſinus Linn.), Albula (Merlangus vulgaris 

Cuv.) og tilſyneladende endnu Belennus (Cyelopterus Lumpus 

Linn.). Jeg ſiger tilſyneladende, fordi der hos Ranzau findes 

et Navn Bolemius, ſom jeg ingenſteds ellers har kunnet opſpore, 

og ſom jeg derfor antager, kun at være opſtaaet ved Feilſkrivning af 

Belennus. De fem ſaaledes tilbageblivende, af Ranzau ikke opforte, 

Urter ere fan almindelige og velbekjendte Fiſke i Hertugdømmerne, 

at jeg ikke ved at forklare deres Udeladelſe uden ſom Folge af en 

ſtjodesles Redaktion. De nyt tilkomne Fiſke ere: Mustela (Zoar- 

ces viviparus Linn, ?), Saler Salmo Fario Linn.), Alosa sive 

Alausa (Alosa Finta Cuv.), Gobio capitatus (Lota vulgaris 

Cuv.?), Murena (en Negeneje *), ſamt Scarus, Turdus og Spi— 

rinchus. Den ſidſte af disſe bliver imidlertid ikke en Forogelſe, 

hvis min Antagelſe er rigtig, at den falder ſammen med Kol— 

dings, ogſaa af Ranzau optagne, Epelanus (Osmerus Eper— 

lanus Linn.), og at Ranzau altſaa har denne Fiſt under to 

Numere. Ved at ſammenligne Rondelet og Belon med 

Gesner og Schonevelde, vil man næmlig fe, at ſamme Fiſt 

er betegnet hos en Forfatter ſom Eperlanus, hos en anden ſom 

Spirinchus. Hvad endelig Scarus og Turdus angaar, da kan 

jeg kun med Tvivl udtrykke den Formodning, at Crenilabrus me— 

lops Linn. og Crenilabrus rupestris Linn. maaſte ved disſe 

Navne kunne være antydede. Idet disſe Oplysninger tilſtrekke— 

ligt betegne Beſkaffenheden af den ranzoufke Fortegnelſe, gjøre 

de det tillige overflodigt, at give den Plads i den efterfolgende 

) Ranzau har Muræna og Muræna oculata. Det ſidſte Navn an— 

tager jeg for en Amplifikation, om jeg ſaa ter udtrykke mig, af 

Koldings Oculata; og naar den ene af Benavnelſerne betegner 

Petromyzon marinus Linn, maa den anden udentvivl gjælde Petr. 

lluviatilis. 
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tabellariſte Overſigt; hvorpaa den haller ikke, ifølge ſit indre 

Værd, kunde have Fordring. 

Jeg kommer nu til det, om juſt ikke i Masſe meget. udftrafte, 

dog efter min Mening vigtigſte, Bidrag til de danſke Fiſtes 

Hiſtorie, ſom af nogen Forfatter indtil vor Tid er ydet; det, ſom 

Stephan von Schonevelde“) har givet i fin Ichtyologi“ ). 

Idet jeg noget nærmere omtaler ſaavel Forfatteren ſom hans Skrift, 

troer jeg Derfor blot at efterkomme den literære Retferdigheds og 

Sommeligheds Fordringer; og jeg gjør det ſaameget heller, ſom han 

forbigaaes i Badens hiſtoriſke Bibliothek, ſamt i Worms og Nye— 

rups Lexikoner, ſtjondt Joh. Moller regnede ham til viris de 

Jeg har beholdt Forfatterens Navn uforandret, ſom han fælv angi— 

ver det paa Titelbladet af fit Skrift. Naar Moller ſkriver det 

Schoneveld, indſer jeg ikke, hvorfor han har foretaget denne Mo— 

difikation; endnu mindre kan det billiges, at Andre ſkrive Schsne— 

feld, Schönfeld, o. ſ. v. 

*) Ichthyologia et Nomenclaturæ Animalium marinorum, fluvia— 

tilium, lacustrium, quæ in florentissimis Ducatibus Slesvici et 

Holsatiæ et celeberrimo Emporio Hamburgo occurrunt trivia— 

les. Ac plerorumque hactenus desideratorum imagines, breves 

descriptiones et explicationes. Auctore Stephano a Schone- 

velde Doctore medico, cive Hamburg. Hamburgi ex Biblio- 

polio Heringiano. Anno 1624. 4 Med ſyv Kobbertavter. 87 

Gider. At dette Skrift, ſom man har paaſtaget, ſkulde have oplevet 

en anden Udgave (1649), gjændrives af Moller. 
9) J Mperups og Krafts faa nyttige og uundværlige, men tillige i 

flere Henſeender hojſt mangelfulde Literaturlexikon treffer man, ſom 

bekjendt, ifølge den — jeg kunde næften friſtes til at ſige urime— 

lige — for Arbejdet lagte Plan mangfoldige Navne, man aldrig 

ſkulde vente at mode i en „Fortegnelſe over danſke, norſke og islandſke 

Forfattere», t. Ex. Bugenhagen, Johan Machabcus, Moſes 

Gedalja, Zier. Laub, Mallet og hundrede Andre; hvilke Frem— 

mede en Plads indrommes, fordi de have ladet en Bog trykke i 
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historia Chersonesi Cimbricæ naturali optime meritis ). Om 

hans Livsvilkaar ſynes ikke meget at være befjændt. Moller 

anforer derom ikke ſtort mere, end hvad af Dedikationen og For— 

talen til S.'s Slrift kan heentes. Hvad Aar S. er født, vides 

ligeſaalidt ſom hans Fodeſted **). 1591 ffal han have erholdt 

den medieinſke Doktorgrad i Roſtok. Som Hovmeſter hos en 

Son af den hamborgſke Borgemeſter Nikolaj Vogler gjeennem— 

rejſte han en Del af Tydſkland, Bohmen, Oſterrig, Ungarn og 

Italien; men om denne Reiſe ſorefaldt for eller efter Promotio— 

nen, er ikke tydeligt. Senere ſynes han at have levet ſom prak— 
tiſerende Læge i Hamborg, indtil han omtrent Aar 1600 af den 

da regjerende Holſten-Gottorpſke Hertug, Johan Adolph, kald— 

tes ſom Livlege til Gottorp. J denne Poſt forblev han til 

Hertugens Dod, eller omtrent ſexten Aar, hvorpaa han atter 

vendte tilbage til Hamborg. Som beromt praktiſerende Lege og 

i ner venſkabelig Forbindelſe med fin fordums Diſcipel, Hiero— 

nymus Vogler, der nu bekledte en Borgemeſterpoſt i Ham— 

borg, ſynes han at have nydt en behagelig og hederlig Tilve— 

Kjøbenhavn (ikke handlende om Danmark og ikke i det danſke Sprog 

men paa Latin, Tydſk, Franſk, Hebraiſk o. ſ. v.); ja ſtundom endog 

uden at de engang have denne Anbefaling, hvad til Ex, gjelder den 

ovennævnte Laub. Man vilde imidlertid let finde fig i en ſaadan 

Overflodighed, derſom man ikke paa den anden Side ſavnede ſaame— 

get af det, man kunde enſke at treffe i Bogen. 

„) Cimbria literata I, 600. De faa Linier, Joͤcher har om 

Schonevelde, ere tagne hos Moller, dog ſaaledes, at et Par 

Skjodesloshedsfejl ere indlobne, en hos Joͤcher ikke ufædvanlig Om⸗ 

ſtondighed. 

) Moller falder ham en Hamborger, og det er ingenlunde urimeligt, 

at han kan være født i Hamborg eller i denne By's Nabolag: men 

den Omſtendighed, at han paa Titelbladet af fin Ichthyologi be: 

nævner fig civis hamburgensis, og at han udøvede Legekunſten i 

denne By, berettige dog ikke til at ſlutte, at han er født der; og 

jeg ved ikke, om Moller har haft Andet at bygge fin Angivelſe paa. 
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relſe. At han endnu levede 1624, ſes af hans i dette Aar 

publicerede Ichthyologi, men iøvrigt er hans Dodsaar ligeſaa 

ubekjendt ſom hans Fodſelaar. Flere Skrifter af S. end hans 

Doktordisſertats (de Scorbuto) og hans Ichthyologi anfores ikke. 

Anledningen til dette ſidſte Skrift angiver han ſelv ſaaledes 

i Fortalen. „Da jeg levede neſten ſexten Aar i Indgangen til 

den jydſte Halvø mellem to Have, Oſterſoen og Nordſoen, og faa 

begge disſe Haves Strandbredder, Bugter, Vige, tilſtrommende 

Ager, Floder, ſamt overalt inde i Landet Søer og Damme at 

udgyde den rigeſte Fylde af alle Slags Vanddyr, ja endog at 

kappes med vor Elbflod, ſom ved Guds Naade hele Aaret igjen— 

nem udmærfet pryder det hamborgſke Torv med en Overflodighed 

af alle de bedſte Fiſfke, ſaavel Feerſkvands ſom Saltvands, og 

afvexler fin fede Prydelſe næften hoer Maaned: faa begyndte 

jeg efterhaanden mere og mere at længe Mærfe til, hvad der fore— 

kom mig, og at underſoge Dette efter Wilhelm Rondelets, 

Peter Belons, Konrad Gesners, Ulysſes Aldro— 

vandus's og Andres udførlige naturhiſtoriſke Skrifter, til hvilke 

det gottorpſke, paa de fortrinligſte Bøger færdeles rige Bibliothek 

gav mig en let Adgang; for at jeg ved disſes Vejledning neemt 

kunde udgrandſke, med hvilke Benevnelſer baade græffe og latinſke 

Forfattere havde betegnet vore Vanddyr. Saaledes vilde jeg 

baade kunne tilfredsſtille mig ſelv, og tillige lere den videnſkabs— 

dyrkende Ungdom, hvilke latinſke Ord virkeligt ſvare til vore Fiſkes 

Trivialnavne; thi at man hidtil i de ſedvanlige Ordbøger har 

begaaet mange Fejl, det havde jeg allerede længe indſet.“ — 

Men, efterſom S. ſkred fræm i dette Arbejde, troede han at be— 

merke, at nogle af de Dyr, ſom frembode fig for hans Jagtta— 

gelſe, ikke fandtes beſkrevne hos hans Forgjeengere, og at der med 

Henſyn til andre vare adſkillige Fejl og urigtige Foreſtillinger 

meddelte, Sine Bemaeekninger i denne Anledning beſluttede han 

at nedſtrive til ſin egen Efterretning og Erindring, uden at tro, 
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at de kunde have nogen Interesſe for Folk, der beſkjefti— 

gede fig med alvorlige Studier”). Dog, da iffe blot 

mange af hang Venner men fælv Hertugen FF) opmuntrede ham 

til at ordne og udarbejde fine Jagttagelſer til Trykken, befvæmmede 

han fig til at folge disſe Opmuntringer. At Skriftet imidlertid 

forſt udkom otte Aar efter Hertugens Dod, lader fig maaſke for— 

klare deraf, at netop denne Begivenhed nodede S. for en lang 

Tid til ſelv udelukkende at henvende fig til studia seria 9: til 

Begrundelſen af en ſolid Legepraxis i Hamborg, inden han atter 

kunde beffjæftige fig med Zoologi. 

Hvad Bogens Anordning angaar, da folger S. endnu lige— 

*) Ad alios, qui seria studia tractant, vix ea pertinere ratus. — 

Seria studia bliver vel her temmelig ner ligebetydende med ,die 

milchende Kuh, die uns mit Butter verſorgt.s En ſaadan Vurde— 

ring af Zoologien i 1624 kan naturligvis ikke overraſke os, da der 

endnu den Dag i Dag gives faa Mange, der ikke kunne begribe, at 

Zoologien hører til seria studia. 

n) Hertug Johan Adolph, Stifteren af det i fin Tid. berømte got— 

torpſke Bibliothek, „en lærd Herre,» ſom yndede lærde Omgivelſer — 

han havde en af Datidens beromteſte Filologer, v. Wovern, til 

Miniſter — ſynes ogſaa at have beſiddet Interesſe for Naturhiſtorien. 

Schonevelde fortæller blandt Andet om ham, at han (cum vo— 

luptate et admiratione) bivaanede den anatomiſke Underſegelſe af 

en Aalekvabbe, for at iagttage den levende yngel i Moderen. Fra 

det indre Tydſkland forſkrev han Bvere, og anlagde en Baver— 

Koloni ner Gottorp. Da Aar 1605 en over fire Alen lang Thun— 

fife fangedes ved Ekkernforde, overſendtes denne ham af Byens Raad, 

der var overtydet om, med denne ſjeldne Fiſk at gjøre ham en vel— 

kommen Foræring o. ſ. v. — Maaſke er det fornemmelig denne 

Herres Iver for Naturhiſtorie, at S. 's Arbejde ſkyldes; thi regis 

ad exemplar & ct. Den Lovtale, S. yder fin allerede for otte 

Aar ſiden hedengangne Herre (omnis bon literaturæ, solidæ doe- 

trinæ ac naturalium rerum studiosissimum, literarum fauto— 

rem et cultorem incomparabilem. pag 75), kan næppe mistenkes 

for Smiger, og er viſtnok oprigtigt ment. 
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ſom Gesner Bogſtavordenen, kun at enkelte naturlige Grupper, 

Torſkearter, Flynderarter o. ſ. v. ſammenſtilles. Han indſtreenker 

ſig ikke til Fiſtene alene, men udbreder ſig over alle Vanddyr, og 

ſaaledes findes Skabninger af mange Klasſer afhandlede: af Patte— 

Dyr Odder, Selhund (to Arter), Vandrotte, Bever, Marſvin 

og andre til Hvalerne henhørende Dyr; af Krybdyr Frøer (to 

Urter) og Skildpadder, hvilke ſidſte dog kun nævnes ſom ind— 

forte; af Krebs dyr Taſtekrabben og den almindelige Krabbe, 

Hummeren, Krabſen, den almindelige Reje, Heſterejen (Crangon 

vulgaris), Tanglopper (Gammarus Locusta?), en ga? Ler⸗ 

næer? af Orme den almindelige Igle, Arenicola piscatorum, 

Gordius aquaticus; af Bløddyr en Sepia, en Loligo, Oſters, 

Blaamuslinger, Hjertemuslinger; af Straaledyr Soſtjerner 

og Gopler. Og Desuden, med et rundt Tal, 90 Fiſfkearter, alt 

ſaa mere end dobbelt ſaa ſtort et Antal, ſom Kolding meddeler 

os. — For en meget ſtor Del ſtotter S. fig til fine egne Jagt— 

tagelſer, men har dog ikke undladt, angagende Steder, han ikke 

fælv kunde beſoge, omhyggeligt at indſamle Efterretninger hos 

kyndige Mænd: ſaaledes findes mange Meddelelſer om Helgo— 

land, hvilke upaatvivleligt ſkyldes „Prefecto Insulæ, da denne 

üdtrykkeligt angives (S. 24) ſom Hjaemmelsmand, for hvad om 

Hummerfiſkeriet der fortælles, De rundelige Efterretninger om Kieler— 

Fjordens Fiſte erholdtes gjennem en Lege i Kiel, Johannes 

Brun“), Doktor Medicine. Om det høje Norden indheentede han 

Kundſkab af Hvalfangere (a Cetario accepi S. 25). Fiſkerne, 

ſom den bedſte og naſten eneſte Kilde til Kundſkab om Fiſkenes 

Vandringer og Levemaade, har han ivrigt udfrittet: det ſes ſaa— 

ledes, at han har ſtaget i Forbindelſe med den gottorpfke Fiſke— 

mæfter (Præfectus piscaturæ Gottorpiensis), ligeſom at han 

lejlighedsvis, ved Beſog i Ekkernforde, man have udſpurgt Fiſterne 

der omhyggeligt. 

*) Qui me non parum opera sua juvit. Schon. p. 78. 
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Af almindeligt befjændte Fiſte giver S. enten flæt ingen 

Beſkrivelſe, idet han for ſaadanne overhovedet henviſer Leſeren 

til fine Forgjeengere, eller han betegner dem i al Fald kun med 

nogle faa Ord. Hvor Talen derimod er om nye Former, eller om 

ſaadanne, der tilforn kun vare ufuldſtendigt underſogte, der med— 

deler han, hvad efter den Tids Maade maatte anſes for tilſtrek— 

kelige Beſkrivelſer, ikke blot af den ydre Form men ogſaa af den 

indre Bygning. Hertil fojes Angivelſe af de Steder, hvor Fiſken 

fanges, af Tiden, til hvilken den nærmer fig Kyſterne og igjæn 

fjærner fig fra disſe, gaar op i Floderne og forlader dem, af de 

Dyr, der tjæne den til Bytte og de der forfølge den, om dens 

Brugbarhed ſom Naringsmiddel, fort Alt, hvad Forfatteren af 

Paalideligt og Interesſant har kunnet erfare om den. Hver 

Fiſt ledſages endvidere af en Nomenklatur, hvilken S. ſaavidt 

muligt ſoger at udftræffe over de vigtigſte europeiſte Sprog. 

Denne har mindre Betydning for os, forſaavidt den berører 

fremmede Nationers Navngivning, ifær da den for en ſtor Del 

er laant hos Gesner. Ganſte unyttig er den imidlertid ikke, 

da den i flere tvivlſomme Tilfælde, ifær hvor ingen Beſtrivelſe 

er meddelt, hjælper til at afgjore, hvilket Dyr S. mener). Af meget 

*) Schonevelde kunde muligt meddele noget Lys over den Kilde, 

hvoraf Koldings og Ranzaus latinſke Benævnelfer ere øfte. Han 

anfører flere Gange, t. Ex. S. 68, Levinus Lemnius i Anledning 

af den latinfre Nomenklatur, dog uden at angive det Skrift af be— 

meldte Forfatter, hvortil han ſigter. Man tor altſaa viſtnok antage, 

at et eller andet af den nu faa obſkure Lemnius's Skrifter dentid har 

været ſerdeles vel befjændt og, faa at ſige, i hoer Mands Hænder. 

Ved hos Joͤcher at gjænnemløbe Titlerne paa L.'s Skrifter (at 

efterſoge fælve Bøgerne i Bibliothekerne har jeg ikke kunnet beſlutte 

mig til), finder jeg et de frugalitate; et andet de honesto animi 

et corporis oblectamento. Formodentlig ere disſe af diætetiſk Ind: 

hold, og opregne, blandt Mere, de Sodyr, der benyttes ſom Nerings— 

midler, — Endnu ſkal jeg tilføje, at Schonevelde, blandt Kil— 

derne for ſin Nomenklatur anforer (S. 65) et Glossarium Latino- 
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ftørre Interesſe for os ere derimod de mange Trivialnavne fra 

forffjællige nordiſte Lokaliteter, ſem ved hans Hjælp ere os bevarede: 

vi finde ſaaledes Nabneangivelſer fra Hamborg, Helgoland, Nords 

ſtrand, Ditmarſten, Eiderſtedt, Kiel, Ekkernforde, Slesvig; og 

Desuden et ikke ringe Antal danſke Navne, for hvilke han dog kun 

yderft fjældent angiver nogen beſtemt Lokalitet (til Cr. et Par Gange 

Appenrade). Man kunde maajfe tro, at S. har hentet fine 

danſke Navne fra Kolding; men, ſtjondt jeg ikke tor nægte, at 

dette kan have været Tilfældet for enkelte, gjelder det dog næppe 

i Almindelighed, hvad viſtnok Enhocer ved Sammenligning vil 

indrømme: man finder Navne hos den ene, ſom ſavnes høg den 

anden; Navnene ere oftere forſtjcellige, og, hvor de ſtemme over» 

ens, bruger Schonevelde alt for hyppigt en afvigende Ret— 

ſtrivning, til at man kan antage, at han har udſkrevet Kolding. 

Jovrigt ſkjclner S. ſkarpt mellem tydſke, eimbriſke og danſke 

Navne (Germani appellant, Cimbri nominant, Danis vocatur 

& cœt.). Man fer af S., at endnu til hans Tid, idetmindſte 

i enkelte Tilfælde, danſke Navne havde holdt fig lige til Ekkern— 

forde“). Det turde maaſke hende fig, at S. en eller anden 

Gang har været uheldig i Anvendelſen af de danſke Benævnelfer, 

dog gjelder dette kun undtagelſesvis. Hvor ſtor Bægt S. fælv til— 

delte Nomenklaturen, ſes deraf, at han har forſynet fit lille Skrift 

med tre Regiſtre, et over latinſke Navne, et over nordiſke og et 

endelig over Forfatterens egne ichthyologiſke Opdagelſer eller For— 

bedringer. At S. ffriver et rent og godt Latin, tilhører. faa 

ganſke Tidsalderen, at det næppe behøver at nævnes: hvor Lei— 

lighed gives, hæver han fig endog til Sirlighed og Elegance. 

Anglosaxonicum og et andet Glossar. Latino-Theotiscum, quod 

Florentiæ in Bibliotheca ducis Hetruriæ adservatur. 

) S. 18. In Sleia raro capitur ut et apud Ekrefordenses, ubi 

Danica lingua Koll. dicitur. 
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For nu at komme til en beſtemtere Karakteriſtik af S.'s natur— 

hiſtoriſke Fortjceneſter, da kan man viſtnok med Ret ſige, at han 

hævede den danſke Ichthyologi til det Punkt, hvorpaa den omtrent i 

fulde to Hundrede Aar blev ſtaaende. Ja, hvorvel nogle faa Fiſke 

i dette Tidsrum bleve fojede til Fortegnelſen, var det dog ſaa langt fra, 

at man ſkred fræm i almindelig Kundſtab til Danmarks Fiſke, at 

man endog ſnarere, ved næften ganſke at gleemme S., traadte 

tilbage i det forrige Morke “). Sælv i Hertugdommerne, hvor 

man viſtnok nermeſt maatte berøres af Skriftet, har man ikke alene 

intet Forſog anſtillet, paa at fore denne Gren af den fadrelandſke 

Zoologi videre, men man favner endog alle Beſtrebelſer for at 

opklare ſaadanne Dunkelheder hos S., ſom i Hertugdømmerne 

enten ene, eller dog letteſt, ved Hjelp af lokale Underſogelſer kunne 

bringes til Afgjorelſe. — Sammenligner man i den nedenſtagende 

tabellariſke Overſigt Ss Fiſteliſte med Koldings, fer man, 

hvor færdeleg betydelig den materielle Tilvext er; ſammenligner 

man den Derimod med den 139 Aar yugre Fortegnelſe af Pont: 

oppidan, falder det i Oje, at flæt intet Terran i denne 

lange Tid er vundet. 

De Fiſke, hvormed jeg mener, S. har foroget Videnſkaben, 

eller ſom ikke med Sitkerhed kunne efterviſes hos tidligere For— 

fattere, ere Cottus Bubalis Euphr, Aspidophorus cataphractus 

Linn., Gunellus vulgaris Cuv.? Gobius minutus Penn,? Salmo 

*) O. Fr. Muͤller har ſaaledes kompileret den ichthyologiſke Del af 

ſin Prodromus uden at benytte Schonevelde, medens han derimod 

hyppigt nok citerer Olearii Gottorfiſche Kunſt-Kammer (kun til 

liden Baade for fig fælv). Ferſt efter at Skriftet var færdigt, kom 

han til Kundſkab om Tilverelſen af S.'s Bog, angav dens Titel 

under Addenda S. 275, ſamt fremſatte S. 279 nogle Spørgs 

maal med Henſyn til Dunkelheder hos S. — Hos Kuß, af hvem 

man maaſre næften vilde være berettiget til af forlange Oplysninger 

over S., treffer man intet Spor til, at han har kjandt denne dyg— 

tige Forgjenger. 
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Eriox Linn.? Coregonus oxyrhinchus Linn., Mallotus arcticus 

Fabr., Clupea Schoneveldii Kr., Aspius Alburnus Linn., 

Merlangus Pollachius Linn., Brosmius vulgaris Cuv.? Raniceps 

fuscus Str.? Platessa limandoides BI.?*). Men adſkillige af 

disſe Arter ere rigtignok fan fort antydede hos S., at deres Be— 

ſtemmelſe maa ſoge Støtte i det ſnevre Valg, ſom en indffræn: 

ket Fauna kun giver Plads for Og en Del af S''s Antydnin— 

ger har det hidtil ikke engang været mig muligt blot ſporgsmaals— 

vis at henfore til nogen hos os bekjendt Art: ſaadanne ere et 

Par af hans Laxearter (hans Blauwit og hans Blancke— 

lachß eller Winterlachß), hans Carassi tertiæ differentiæ, 

hans Raja levis oculata, og endeligt to i Kielerfjorden forekom— 

mende Fiſte, ſom S. kun kjendte efter Fiſkernes Beſkrivelſe, og 

ſom begge havde Navn af deres Skarphed, File“) og Raspe“). 

Paa de Steder, der angives ſom disſe Fiſtes Hjcm, vilde maaſke 

det over dem hvilende Morke uden ſtor Vanſkelighed kunne ad— 

ſpredes. J enkelte Tilfælde har S. ikke kunnet undgaa det Uheld, 

at være Kilden til vidtudbredte Vildfarelſer: den dobbelte Op— 

ſtilling aß Torſken ſom Gadus Morhua og 6. Callarias og af 

Sejen ſom Gadus Carbonarius og 6. virens maa ſaaledes op— 

rindeligt nedledes fra ham. Hans Artikler om Flynderfamilien ere 

imidlertid de meſt forvirrede i hans fortjanſtfulde Bog, og kunde hoj— 

ligt trænge til grundig Droftning af eni Ichthyologien fyndig Mandi 

*) Over tre af disſe Fiſkearter, Brosmius vulgaris, Platessa liman— 

doides og Mallotus areticus kan den nærmere Oplysning ſoges 

under Tillæg og Rættelfer til nærværende Skrifts anden og 

tredie Del. 

) Lampetris vel Mustelabus figura respondet, per totum corpus 

aspera est, et in dorso pinnas habet, Percarum in morem sed 

non ita cohærentes. i . 

) Nomen habet ab asperitate squamarum, imprimis alvi falcatæ; 

brevior est quam Lima. 
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Hertugdømmerne"). De fyv Kobbertavler, ſom ledſage Skriftet, 

give, viſtnok ikke ſmukke, men dog kjcendelige, Afbildninger af tretten 
Fiſtearter: Snebelen og Lojeren (tab 1), den yngre Sej og 

Oſterſos-Torſken (tab. 2), Pandſerulken (tab. 3), Pigſmerlingen, 

Aalekvabben og Tangſnarren (tab. 4), Havkaten og Anſjoſen 

(tab. 5), den langtornede Ulk (tab. 6), Smalten og Mallen 

(tab. 7). — Inden jeg forlader dette, i vor fauniſtiſke Literatur 

en faa høj Plads indtagende, Arbejde ſkal jeg endnu kun tilføje, 

at det med den naturhiſtoriſke Interesſe forbinder den, at inde— 

holde ikke faa velkomne Bidrag til Fiſkeriernes Hiſtorie og 

mange Oplysninger om Fiſtenes Anvendelſe i Husholdningen til 

Forfatterens Tid. 

Efter Schoneveldes ien videnſkabelig Mand bearbejdede 

og til Videnſkabens Daværende Standpunkt fuldkomment ſvarende 

Ichthyologi kommer jeg til en populær Bog, maafſke det forſte, 

eller dog et af de forſte Forſog i vor Literatur paa at tilberede en 

zoologiſt Diſciplin for menig Mand: jeg mener Jørgen Holft's 

lille Fiſke-Bog! “). Holſt var, paa den Tin, ſom Pontop— 

*) Maaſke findes flere Urter i disſe Artikler antydede end jeg i Syno— 

nymien og paa den efterfølgende Tavle har opgivet. Saaledes kunde 

Pla tessa mierocephalus Don. maafte være ment ved Pas— 

seres ex rubello colore obscure eineritios & ct S. 62. 

) En liden artig og konſtrig Fiſke-Bog, Om adſkillige Fiſkefang, hvor— 

ledis mand med ſtorſte Lyſt, fordeel, Konſt og Behendighed kand fange 

alle flags Fiſke, baade med Kroge, Ruuſer, Hammer oc Garn: Alle 

oc hver til tieniſte ſom der til Lyſt haffver: Aff Tydſken, paa Danſke, 

faa vel ſom udaff egen Forfarenhed oe daglige experientz ſammen 

ſrreffoen oc nu til Trycken forfærdiget. J Kjobenhaffn hos Jorgen 

Holſt, B. tilkjebs. Tryckt Aar 1649. Lille 4 (30 og 31 Linier 

paa Siden), 46 Sider foruden Titelbladet, ſom er prydet med en 

Vignet (Traſnit), foreſtillende en Herre og en Dame i en Baad. — 

Dette lille Skrift kan ogſaa betragtes ſom en Afdeling af Solſt's 

Oeconomia nova, et Slags oekonomiſk Encyklopædi, hvoraf otte 

Afdelinger vides at vere udkomne i Aarene 1647, 1648 og 1649. 

Mperup angiver urigtigt 1649 ſom Trykkeaar for den hele Sams 



1120 

pidan udtrykker fig (J. s. e.), en „navnkundig Bogforer“ i Kjoben⸗ 

havn. Dog ikke blot Bogforer (9: Boghandler), ogſaa Bogfkri— 

ver var han; hvorvel hans Skribentvirkſomhed viſtnok ofteſt ind— 

ffrænfede fig til Overſcettelſen og Tilſkjceringen af tydſte Artikler 

for det danſte Publikum. Fiſkebogen er en ſaadan fri Overſet— 

telſe. Jeg kjender ikke dens Original, men jeg troer at turde 

antage, at Enhver, der maatte ville gjøre fig den Ulejlighed, at 

gjennemlobe Holſt's Bearbejdelſe, vil være enig med mig i, at 

den kun indeholder pderligt faa Tillæg, og neſten intet Spor af 

Lokaliſeringsforſog viſer, fua at H.'s „Forfarenhed og Experientz“ 

vel iſer har gjort fig gjeldende i at bortſkjcere og afkorte “). Da 

nu Skriftet desuden har al den Smagloshed, Flauhed og Übetyde— 

lighed, ſom fan ſtadigt ere tro Ledſagere af det Populære (være 

fig i Bog eller Foredrag); ligeſom Overfætteren jævnligt røber den 

tykkeſte Uvidenhed, og begaar de latterligſte Fejl““); og Titelen endelig 

ling, og anfører ikke de enkelte Traktaters Titler, ſkjendt de ere ud— 

komne ſom ſeregne Skrifter. Disſe kan man imidlertid finde i For: 

talen til Pontoppidans oekonomiſke Magazin, ftjøndt ikke nej— 

agtigt, tildels endog urigtigt (Forfatteren til Bibogen kaldes til Ex. 

Zeewigk iſtedetfor Zervig). Og i Bruͤnnichs Literatura danica 

et cœt. S. 53. En fuldſtendig Samling af disſe Traktater tor viſt— 

nok betragtes ſom en ſtor Sjaeldenhed, da Sielmſtierne ikke har 

kunnet ſammenbringe flere end fem af dem. 

*) Pontoppidan næuner, paa det allerede to Gange citerede Sted, 

Bogens Fortale; hvorfor jeg vil erindre om, at dette maa bero 

paa en Uagtſomhed, da Bogen ingen Fortale har. 

) For at retfærdiggjøre denne Paaſtand et Par Exempler. S. 12: 

„en Skalle er en ung Zelt'. S. 15: „Af en Fift, ſom kaldes 

Sandgrundling vorer en Fiſk, ſom ſiden kaldes Fald.” S. 17 

ſiges om Gryndlingen (Gobio fluviatilis Cuv.), Smerlingen 

(Cobitis Barbatula Linn.) og Smelten (Osmerus Eperlanus 

Linn.), at de kun udgjore en Art alle tre (oc er alleniſte et Slags 

Fiſke); og ikke fornejet dermed, forener H. endvidere Tydſkernes 

Aeſch (Thymallus vulgaris Cuv.) og Flodulken Cottus fluvia— 

tilis Linn.) med dem. Under Navnet „Qvabber af ferſk Vand”, 

—— 
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ikke lover Andet, end en Anvisning til at fiſke: ſaa maatte maaffe 

Omtalen af dette Skrift her ikke blot ſynes overflødig, men fælv 

ubetimelig. Men, hvor flæt det end er, faa har jeg dog truffet 

et Par Bemerkninger i det, ſom jeg har anſet det for henſigts— 

mesſigt ovenfor at benytte; og Bogens Indhold ſparer ikke nojag— 

tigt til Titelen, idet dens ſtorſte Halvdel, eller de forſte 25 Sider, 

udgjøre et Slags Ichthyologi — den forſte Danſke — medens 

derimod kun de 21 ſidſte Sider beffjæftige fig med Fiſkeriet. Forſt 

afhandles (S. 1—6) i Almindelighed Fiſkenes „Natur og Egen— 

ſtab, deres Fodſel og Herkomſt;“ men til Fiſkenes Natur og 

Egenſkab henregner Forfatteren rigtignok ogſaa Betragtninger over, 

hvorledes de bor koges. Derneſt gaar han over til at omtale 

„hvert Slægt i Seerlighed, ſom gemeenligen udi disſe Lande 

fangis.“ Ved nærmere Underſogelſe findes imidlertid, at han 

næppe afhandler en Snes Arter, og at ene og alene de i færffe 

Vande forekommende Fiſke berøres. Vore hyppigſte og vigtigſte 

Fiſt: Sild, Torſt, Flynderarter o. ſ. v. forbigaaes derimod. — 

Som Prøve paa de naturhiſtoriſke Kundſkaber, Jørgen Holſt 

hvilket tilkommer Lota vulgaris Cuv., beſkriver han en Leueiscus— 

Art (S. 22), medens derimod Lotaà vulgaris Cuv. S. 19 afhand— 

les under Navnet Ermt, et mig aldeles ubefjændt Navn, hoilket Zolſt 

imidlertid ſynes at betragte ſom Danſk. Elritzen nævner han flere 

Steder (S. 7 og S. 33), men viſer, at han intet Begreb forbinder 

med dette Navn, idet han S. 24 beſkriver den under Benærvnelſen 

Butte (hvad af de tydſke Trivialnavne der bliver nokſom tydeligt), 

og forøger Forvirringen yderligere ved at tilføje, at Holſtenerne kalde 

den ſamme Fiſk Bytte og Smerbptte, Benævnelfer, hvilke, ſom vi af 

Schonevelde lære, havde en ganſke anden Betydning, Den Fiſe, 

til hvilken opoffres en hel Side (S. 25) under Navnet Stor, er Mallen; 

Selten (Coregonus Lavaretus Linn.) ſammenblander han ſom en 

Art med Ejby-Gjedden (Leueiscus Idus Linn.). Han optager 

af fin tydſke Text Fiſkene Falk, Sare o. ſ. v. og beſfkriver disſe, 

uden at have nogen Ide om, hvad det er for Fiſk, eller om de findes 

hos os. 

Danmarks Siſte III. 71 
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føger at bibringe det danſke Publikum, ffal jeg anføre et Par 

Linier om Fiſkenes Forplantning. „Naar Legetiden er forhaan⸗ 

den, da giver fig. tvende Milchringer (Hanner) til en hvær Ravn— 

fik. Og lader faa Hannerne førft fit Leg fra fig, og breder det 

fmuft ud ligeſom en Rede; derneſt ſamler de Ravnen derudi, 

og fører det faa til den Ort og Plads, ſom det kommer fræm”. 

Blandt Argumenterne for, at ſtegte Fiſk ere fundere end kogte, 

indpreentes ogſaa „den fromme Leſere“ dette. „Om Chriſto læfe 

vi Luc 24, at han haver adet ſtegte Fiſke, men der tales Intet 

om ſaadne Fiſte.“ Den ſidſte Del af Bogen, — om Fiſterierne 

— ſtaar i Behandlingsmaade og Værdi. ganſke ved Siden af 

den naturhiſtoriſfke. — Enhveer, der kommer i nærmere Berøring 

med menig Mand, overraffes jævnligt ved hos ham, om meget 

forffjællige Gjænftande, at finde de beſonderligſte og urimeligſte 

Meninger, der i lange Aarræfter have gaaet i Arv fra Slægt 

til Slægt, der opbevares med ſamme Veneration ſom andre Fa— 

milieſkatte, og for hvilke Ejeren faa meget ſnarere ſynes bered til 

at vove en Dyſt, jo urimeligere de ere. Den, ſom med Flid 

efterſporer Kilderne, hvorfra flige romantiſke Stromme af Natio— 

nalnonſens ere udrundne, vil for en ikke ringe Del finde dem i popu— 

lere Skrifter. Jo ſlettere disſe ere, jo flere Abſurditeter de have 

fat i Omlob, jo ſtorre Vigtighed erholde de paa en Maade for 

Forſkeren, ſom ſoger at opfatte Nationaliteten, og gjere alle 

dens Afſkygninger klare for fig. Og ſaaledes er haller ikke Jor— 

gen Holſt's Fiſkebog uden en vis Interesſe ). 

*) Her vil, efter Tidsfolgen, retteſt Pladſen være for en Notice, ſom 

findes i M. T. Bruͤnnichs Skrift: Dyrenes Hiſtorie og Dyre: 

Samlingen o. ſ. v. S. VI. „Fiſkenes Figurer i Kobber ſtukne af 

Peder Firen er formodentlig et Danſk Værk, da det ingenſteds 

findes nævnet uden i Zenrik Fuirens Catalog +) over de Bøger, 

+) Petri Firens Piscium vivæ Icones in æs incisæ. 4to. S. Bi- 
blioth. Med. Henr. Fuiren. Hafn. 1659 pag. 65. 
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Ole Worm's Museum, det eneſte af denne berømte og 

hojſt agtverdige Lerdes mange Skrifter, ſom her vedkommer mig, 

fan ikke Lyſet for et Aar efter Forfatterens Dod (1655), hvorfor 

jeg forſt pan dette Sted omtaler ham“). Ligeſom man har faldet ham, 

og med fuld Ret, „den nordiſke Archeologies Fader hos os“ *), 

ſaaledes kan han gjøre Krav paa lignende Berommelſe med Hen— 

fyn til det naturhiſtoriſte Studium. Idetmindſte ved jeg ikke, at 

nogen Danſk for ham har Drevet dette med Grundighed og i 

nogen Üdſtrakning og ſaaledes, at Videnſkaben deraf har hoſtet 

Frugt; ligeſom han ogſaa var den forſte Danffe, der dannede et 

naturhiſtoriſt Muſeum. Og ved dettes Hjælp arbejdede han tros 

ligt paa baade at udbrede naturhiſtoriſk Kundffab og væffe Iver 

fom han gav til Univerſitetet, hvis Bogſamling ſiden brændte. Be— 

mældte Fifte-Samling er uden Aarstal anført, men rimeligen fra 

Begyndelſen af det ſyttende Aarhundreder. Jeg kan ikke dele Bruͤn— 

nichs Mening, at de omtalte Fiſke-Afbildninger ſkulde være et danſk 

Verk. For ikke at tale om, at de literere Forhold hos os ingen— 

lunde den Tid vare gunſtige for et ſaadant Foretagende; faa fore— 

kommer det mig kun lidet rimeligt, at man aldeles ſkulde favne alle 

Efterretninger om en ſaadan danſk Kobberſtikker, og at et ſaadant 

Arbejde ikke ſkulde findes berørt i Worms Epistolæ, hvor faa 

rige Oplysninger om de naturhiſtoriſke Beſtrœbelſer i Fædrelandet 

under denne Periode findes meddelte. Jeg ſkulde meget ſnarere tro, 

at Arbejdet var af en nederlandſk Kunſtner (flere nederlandſke Kunſt— 

nere, Flamen, Stradanus o. ſ. v. have beſkicftiget fig med lignende 

Foretagender), og at Fuiren har forſkaffet fig det paa fine Reiſer. 

*) At Worm i en lang Rakke Aar havde arbejdet paa Beſkrivelſen af 

fit Muſeum, kan, blandt Andet, ſes af følgende Ord i et Brev af 

1639 (I, 332): historia rariorum in Museo meo contentorum 

quod spectat, eam nondum ad umbilicum perduxi. Efter at 

den var færdig, forſinkedes Udgivelſen tildels ved Vanſkeligheden i at 

erholde en Forlægger o. ſ. v. 

*) Werlauff: Afhandling om den nordiſke Archcologies Hiſtorie o. ſ. v. 

Stand. Lit. Selſk. Skr. f. 1807. 

71 * 
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for Naturens Studium, idet han holdt Forelæsninger over det for 

de Studerende. Ogſaa havde han, om endog efter en lille Maales 

ſtok, hvad der kunde kaldes en botaniſt Hauge. Men her er ikke 

Stedet til nærmere at oplyſe Worms naturhiſtoriſke Streben 

og Virken. Indtil Nogen gjør denne, hvad den vel kunde for— 

tjæne, til Gjenſtand for en ſceregen Underſogelſe, maa jeg nøjes 

med at henviſe til hans Epistolæ“), der give et faa ſmukt og 

levende Billede af Manden; viſe, med hvilken utrættelig Iver 

han ſamlede Bøger, Naturgjenſtande og Kunſtſager; hvormange 

af Datidens berømte Lærde han i dette Ojemed fatte fig i For— 

bindelſe med; hvor omhyggeligt og ideligt han opmuntrede ſine 

rejſende Diſciple til at forſkaffe alleſlags Bidrag og Oplysninger; 

hvorlidet han, for at opnaa Forogelſe i Samlinger eller Kundſka— 

ber, ſkyede Omkoſtninger“ ) og Beſverligheder; hvor varm og 

*) Worms Brevvexling regner jeg til de interesſanteſte Skrifter i vor, 

paa det Slags Mindesmerker faa ſerdeles fattige Literatur — om 

man ellers vil tillade mig, at regne til danſk Literatur, hvad der er 

ſkrevet paa Latin og for en Del af Fremmede. Jeg erindrer ikke, 

at have gjænnemlæft ret mange Bøger med mere levende og ſtadig 

Fornøjelfe end denne, men erfjænder det Overflodige i at anbefale et 

Skrift, ſom enhver Ynder af vor Literatur-Hiſtorie maa antages at 

være fortrolig med. Idet jeg foler den ſkyldige Forbindtlighed 

mod Udgiverne, maa jeg kun beklage, at Sparſomheds-Henſyn have 

nedet dem til at vælge faa ſmaa Typer, og at rimeligvis de ſamme 

Henſyn have afholdt dem fra at tilfeje de Anmerkninger og Oplys— 

ninger, ſom ſtundom kunde have været enſkelige, i al Fald for den 

magelige Leſer. Ogſaa er Trykfejlenes Antal vel ſtort. 

) Worm var imidlertid en klog og beſindig Mand, ſom ingenlunde 

ødelagde fig ved Samlelyſt, hvilket paa det meſt Tilfredsſtillende 

fremgaar af den i Suhms nye Samlinger, II, 90 116, optagne 

Skifteforretning efter ham. Medens hans Bogſamling — eller Li— 

beri, ſom det den Gang benævnedes — kun vurderedes til 600 Rdlr., 

beløb hans Zaandſkrifter fig til omtrent 40,000 Rdlr. — Dog, 

ved Haandſkrifter forſtaaes ikke, hvad vi nu falde Haandſkrifter eller 
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varig hans videnſkabelige Iver i alle Retninger var o. ſ. v. Kun 

hans Fortjeneſter af den danſke Ichthyologi ſkulle her berøres, og 

disſe kunde, efter den Plan, han havde lagt for fine Studier og 

Samlinger, ikke blive betydelige: hans Retning var ikke fauniſtiſk; 
det Sjældne, det Gaadefulde, det ved Form Mærfelige, ved 

Uregelmesſighed Beſonderlige ſogte han iſer, og uden Henſyn 

til Fædreland, at ſamle, ordne, udtyde og oplyſe; og det er ſaa— 

ledes mere lejlighedsvis, at han oplyſer Fædrelandets Naturhiſtorie. 

Imidlertid erholder den danſke Fiſkefortegnelſe dog ved ham ad— 

ſtillige Forogelſer af fjælonere Fiſke: Callionymus Lyra Linn., 

Chimera monstrosa og et Par Hajarter; han oplyſte forſt 

Kjonsforſtjcellen hos Cyelopterus Lumpus Linn.; ogſaa om ads 

ſtillige af vore Fiſtes Forekommen, deres danſke Bencrnelſer og 

deres Anvendelſe meddeler han en og anden brugbar Efterretning. 

At hans danffe Navne i Trylken ere forkvaklede, har jeg ovenfor 

oftere haft Lejlighed til at bemerke. 

Skjondt Arent Berntſen Bergens") fan færdeles ind— 

holdsrige og lærerige Skrift over „Danmarks og Norges frugt— 

bare Herlighed“, ſom udkom Aaret efter Worms Museum, giver 

langt vigtigere Oplysninger over Fiſkerierne, Fiſkenes Anvendelſe 

Manufkripter, men Beviſer over udlaante Penge. Hvad Worms 

»Raritet- Kammer” angaar, da „efterdi Ingen fandtes ſom fig det 

alene tilforhandle, eller dets Værd nøjagtig betale vilde, og man vel 

eragtede, at en Del deraf vilde med Dag og Tid forderves — — 

da haver hans dydige Efterleverſke med ſine kjcere Sonners, Svoge— 

res og Formynderes gode Raad og ſkriftlige Samtykke ladet det Hs. 

Kongl. Majeftæt, ved den gode Herre, Hr. Kantzler preſentere, med 

god Formodning paa alle Gider, at ſaadan Præfent gelanger dog i 

fin Tid baade Moderen og felleds Bern til Gaun og Gode.” — 

Uagtet Worm efterlod ſig baade Boger og Born, ſes ſaaledes, at han 

ikke kommer under den Kategori af Lærde, om hvilke dentid ordſprogsvis 

ſagdes, at deres Efterladenſkab var præter libros et liberos nihil. 

*) Tilnavnet Bergen angiver Forfatterens Fodeſted. 



1126 

i det Daglige Liv, deres Værdi i Sammenligning med andre Fode— 

midler og flere ſaadanne Husholdningen vedkommende Sporgsmaal, 

end over Fiſkene i naturhiſtoriſk Henſeende; faa findes dog, i den rige 

Fylde af Efterretninger, ogſaa Et og Andet, ver kan tiltrakke fig 

Ichthyologens Opmeerkſomhed. Berntſen omtaler kun de al— 

mindeligſte og meſt befjændte ſpiſelige Fiſte, og af disſe nævner 

han omtrent 24 Arter eller maaſke et Par derover ). Idet han 

gjennemgaar de forſtjallige danſke Provindſer, opregner han ens 

hværs Fiſke, og faar ſaaledes Interesſe med Henſyn til Arternes 

Udbredelſe, idet han meget vel ſynes at have vidſt, hvilke Arter 

der vare ejendommelige for Landets forffjællige Egne. Jeg vil 

imidlertid ved Fiſkeriernes Hiſtorie, om jeg ellers oplever disſes 

Bearbejdelſe, faa langt hyppigere Anledning til at benytte 

Berntſens vigtige Arbejde, end i nærværende Skrift. 

Den norſke Præft, Samuel Bugge's rimede Ethica 

christiana, hvis tredie Part beſtjceftiger fig med »adſtillige Fiſtes 

Natur og Egenſkab“, giver ved nærmere Underſogelſe ikke, hvad 

man efter Titelen kunde haabe at erholde af den. Ligeſom Jor— 

gen Holſt gaar Bugge ud paa at populariſere Naturhiſtorien, 

dog med et andet Formaal, det moralſke. Det ſorekommer mig 

ikke, at han har været heldigere end Holſt, men, for at Le— 

ſeren fælv kan dømme, ffal jeg tillade mig at hidſette et Par 

Prover af hans zoologiſke Moral, de bedſte, jeg har kunnet finde. 

Om Flynderen hedder det (V. 94): 

Flynder er bred og ſynes vred, 

Setter Munden ud paa Skakke. 

Skakhoſer kan den ſpodſke Mand 

Sfjeer', Alle lyd' og lakke. 

*) uſikkerheden i Talet beroer paa, om man til Ex. vil regne en eller 

to Aalearter hos ham o. ſ. v. De Urter, han kun nævner ſom 

norſke, Sej, Lange, Brosme, Lypr o. ſ. v. ere ikke medregnede. 
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Over Hornfiſken moraliſeres ſaaledes (V. 100—101): 

Hornfiſken gild og Nabbeſild 

Af lange Næb maa hedde; 

Har grønne Been; ej uden Meen 

Og Fare kan man æde. 

Du tykkes grøn og meget kjon 

Af Hovmod Dig opbleſe. 

Dit ſtore Mod af ſyndig Rod 

Gager af med lange Naſe. 

Et prodesse volunt et delectare poetæ, er den ſmukke 

gamle Sætning, ſom aabenbart nok har ledet Hr. Samuel 

Bugge. Hvad Tugt og gode Seder ad denne Vej maatte kunne 

vinde, tilkommer det ikke mig at bedømme. Hvorimod jeg vel tor 

paaſtaa, at Forfatteren ikke har været ret heeldig i at meddele 

Indblik i Fiſkenes Natur og Egenſkab. 

Naar jeg paa den efterfølgende Tavle har givet den For— 

tegnelſe over Danmarks almindeligſte ſpiſelige Fiſte (pisces, qui 

mensis nostris vulgo inferuntur), ſom findes i Thomas 

Bartholins Skrift de Medicina Danorum domestica (S. 276 

i Kapitlet om de Danſkes daglige Føde) en Plads: faa trænger 

dette maaſke hojligen til Forſvar, baade ifølge ſamme Fortegnel— 

ſes ringe zoologiſke Betydning, og fordi dens Udtolkning, da den 

er en blot Navneliſte, kan ſynes meget vanſkelig og uſikker. Men 

det er pan den ene Side netop ifølge denne ſidſte Omſteendighed, 

at jeg har troet at maatte viſe den ſtorre Opmeerkſomhed, end 

dens indvortes Veerd kunde berettige den til; thi jeg indſer ikke, 

hvor Hiſtorikeren, ſom vil benytte Bartholins Skriſt, ſkal vente 

at finde Oplysning over dette Punkt i ſamme, derſom han ikke 

kan ſoge den her. Paa den anden Side nyder Thomas Bar— 

tholin en faa glimrende Beremmelſe, og betragtes ſom et faa 

overordentligt Fænomen i det ſyttende Aarhundredes Literatur i 

Danmark, at det ikke vel kan undgaaes, ogſaa hertil at tage 

noget Henſyn. 
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Naar B. ffal betragtes nærmere fom Ichthyolog, er det, til 

Orientering, nødvendigt at bemerke, at han horte til en Race af 

Lærde, ſom fordum viſtnok var talrigere end i vore Dage, men 

maaſke endnu ikke er ganſke uddoet; en Race, ſiger jeg, ſom fandt 

det dulce et decorum pro patria mentiri“). Thi kan det vel 

betragtes ſom Andet end et vildt Udbrud af en overſkummende 

Patriotisme, naar han har Mod til at fortælle (S. 275): tot 

vero genera piscium in mari nostro Balthieo et lacubus 

piscinisque domestieis oecurrunt, ut iis recensendis pagina una 

vix sufficiat, quibus coquendis vix pro singulis speciebus 

singuli in anno dies sufficiunt. B. vil altſaa, endog uden at 

regne Kattegat og Vaſterhavet med, i den paa Arter forholdsvis 

*) For at en ſaadan Beſkyldning ikke ſkal ſynes ugrundet, eller blot 

beroende paa en enkelt Yttring hos B., nodes jeg til at underſtette 

den med et Par Bevisſteder. S. 29 i ſamme Skrift laſes: Quo— 

eunque sub axe Daniam prospiciamus, Naturæ faventis mu— 

nera ubique se explicant: tam enim præsenti Numine plena 

est universa, ut facilius remedia quam morbi inveniantur, sæ- 

peque steriles in agris plantæ ad ægritudinem sanos incolas in- 

vitare videantur. Og S. 7: Revocandus animus ab inſinita 

pulchritudine urbium — — — a præclaris ingeniis, quibus 

cives nostri domi forisque hactenus excelluerunt, a reliquis 

Artis et Naturæ miraculis, justi voluminis argumento — — 

ut posteri sciant, quacunqve lance expendatur, pati felieiorem 

nec terra Daniam posse, nec mari velle. Med Henſyn til forſte 

Sted erindre man, hvor ideligt Danmark, og ifær Kjøbenhavn, i det 

ſyttende Aarhundrede var hjæmføgt af pæftagtige Sygdomme; med 

Henſyn til det ſidſte overveje man, at B. ikke var nogen Hjamfod— 

ning, men havde tilbragt mange Aar i Udlandet, og havde gjennem— 

rejſt hele Italien, faa at de danſke Byers inſinita pulehritudo 

o. ſ. v. næppe tør antages at have paavirket ham meget ſterkt ved 

Hjomkomſten. Og med lignende Rodomontader ere Thomas Bar— 

tholins talrige Skrifter opfyldte. Og maaſke er det netop derfor, 

man vedbliver at kalde ham den ſtore Bartholin. 
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fattige Øfterfø ſamt i vore Indføer og Fiſtedamme tælle omtrent 

365 Fiſkearter; medens vi den Dag i Dag langtfra ikke funne bringe 

vor Fiſkefortegnelſe op til 150 Arter. Viſtnok bor ikke forglæm- 

mes, at B. ligeſom Schonevelde til Fiſkene regner alle Vand— 

dyr; hvad vi villigt indrømme ham. Han vil dog ikke, om han 

tager med Alt, hvad Schonevelde anfører"), lige til Bever 

og Vandrotte og Blodigle, kunne bringe Talet til 1503 

langt mindre til det, han antyder. — Underſoges B' alfabetiſke 

Fiſteliſte nærmere, finde vi, at denne, efter Fradragelſe af Patte— 

dyr og Kræbsdyr, angiver nogle og fyrretyve Arter, eller kun fem 

til fer flere end Jonas Kolding, med hvis Lifte ogſaa Ind— 

holdet for den allerſtorſte Del falder ſammen. J de fleſte Til— 

fælde anvender B. Schoneveldes Nomenklatur, og denne For— 

fatter afgiver ſaaledes et betydeligt Bidrag til at oplyſe B.; i 

faa Tilfelde foretrekker han de af Kolding brugte Benævnelfer 

(Halec, Aurata, Congrus); nogle Fiſte tillægger han Navne, der 

ere freemmede for bægge disſe Forfattere. Et ſaadant er til Ex. 

Squatina, en Bencvnelſe, ſom i ethvert Tilfælde er urigtigt ans 

vendt, og hvis Betydning er ſeerdeles tvivlſom. Naar man an— 

tager, at en Bruſkfiſt Dermed er ment, hvad dog vel er rimeligt, 

og erindrer, at B. holder fig til de almindelige ſpiſelige Fiſke, 

bliver det heller ikke urimeligt at antage, at Acanthias vulgaris, 

vor eneſte ſom Neringsmiddel hyppigt anvendte Haj, er antydet 

under dette Navn; fan meget hellere, ſom B. ellers vilde mangle 

en af de hos Kolding anførte Fiſke. Jeg ffal nu kortelig 

gjeennemgaa de øvrige tvivlſomme Punkter i B.'s Fortegnelſe. 

„) Bartholin ſtetter fig ganſke til Schonevelde, og ſkjondt han, idet 

han omtaler dennes Fortegnelſe, gjærne vil give fig Udſeende af, at 

kunne forøge den (omnes vero illi pisces, et alii numero plu- 

res nobis sunt communes), er der dog intet Spor hos ham til, 

at han virkeligt dertil var iſtand; hvorimod han giver flere umiskjan— 

delige Tegn paa Ukyndighed, hyilke tildels nedenfor nærmere ville 

blive udhevede. 
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Hvad hang Mustela fluviatilis angaar, da er det viſtnok rimeli⸗ 

gere at antage, at han har misforſtaaet Schonevelde, ſom 

ved dette Navn mener vor Lota vulgaris, end at tro, at han 

ſtulde nævne en i Sjælland faa ſjelden, og neſten aldrig ſom 

Neringsmiddel anvendt Fiſkeart, og at han derimod ſkulde have 

forbigaaet Aalekvabben, en fædvanlig Føde for Almuen og 

allerede anfort hos Kolding. — Hans Alburnus har jeg, dog 

viſtnok med ſtor Tvivl, henfort til Hvidlingen (Merlangus vul- 

garis Cuv), hvilken Kolding falder Albula; et Navn B. ikke 

kunde benytte, da han har to andre Albula'er i ſin Fortegnelſe. 

Og det kunde maaſke ſaaledes ret naturligt falde ham ind, at 

gjengive det danſfke Hvidling ved Alburnus. Men jeg vil 

dog ingenlunde nægte Muligheden af, at han ved dette Navn 

kunde have betegnet ſamme Fiſk, ſom Schonevelde derved ans 

giver"), nemlig Emden (Leueiscus Idus Linn.), der ogſaa er 

temmelig velbekjeendt ſom Noeringsmiddel hos os. — Naar jeg 

henfører B.'s Ballerus til Rudſkallen (Leueiscus Rutilus 

Linn), da erkjender jeg, at en ſaadan Nermelſe kan ſynes tem— 

melig vilkaarlig. Og i Virkeligheden har den kun den Omſten— 

dighed at ſtotte fig til, at man ellers hos B. vilde favne en 

meget bekjendt, allerede af Kolding anført Fiſk. Den egentlige 

Abramis Ballerus Linn. kan B. i ethvert Tilfælde ikke have 

ment (man ſammenligne denne Artikel ovenfor S. 411 flgd.), og 

heller iffe den Fiſk, ſom Schonevelde efter min Antagelſe be— 

tegner ved Navnet Ballerus (Abramis Blicca Linn., fe denne 

ovenfor). — Hvad B. fan have antydet ved fin Aphya, hvis den ikke 

falder ſammen med Phoxinus, maa jeg lade uafgjort. — At B. 's 

Aculeatus betyder Hornfiſken, og ikke en Hundeſtejle-Art, ſom 

Naongivningen hos Schonevelde og Worm kunde lede til at 

antage, bliver aldeles klart af hvad B. nedenfor i ſamme Kapitel (S. 

285) anfører om fin Aculeatus, at den forfølger Sild en. — Men 

*) Leueiscus seu Alburnus. Schon. S. 42. 
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hvorledes B. uden Ubefjændtffab til vore Forhold og til vor 

Ichthyologi fan anføre Barben (Barbus fluviatilis Agas.), 

ſom ikke træffes nord for Elben, blandt almindelige ſpiſelige Fiſke, 
indſer jeg iffe. Og det Samme gjelder, ffjøndt i en ringere 

Grad, Mallen og Thunfiſken, der viſtnok ingenſinde hos os 

med Ret have kunnet være at henføre blandt ſaadanne Fifke, 

ſom almindeligt ſes paa vort Bord (qui mensis nostris vulgo 

inferuntur). 

J Th. Bartholins Hist, anat. Cent. findes nogle enkelte 

Bidrag til den nordiſke Ichthyologi: en Notice om en ved Ber— 

gen fanget Rodſpette (? Passer) med et morkt Kors paa den 

hvide Side (Cent. Ila pag. 225); om en ligeledes ved den 

norſke Kyſt fanget monſtros Makrel (Cent. IVa pag. 352); 

Bidrag til Anatomien af Cyelopterus Lumpus Linn. (Cent. IIa 

pag. 169 sequ.) og af Sverdfiſken (Cent. Ila pag. 196 

sequ.). Dog disſe ere ubetydelige, tildels fejlagtige. Saaledes 

nægter han Sverdfiſken Ribben, og fortæller endvidere om 

den: foetus duos nuper formatos in recto intestino continebat. 

Nec enim alium uterum invenimus quam intestinum, quod 

aliis intestinis erat continuum! B's fornæmfte Fortzjeneſte 

af vor Ichthyologi er, forſt at have omtalt, ſkjondt kun med et 

Par Ord, Orthagoriscus Mola ſom en nordiſk Fiſk, ſamt at have 

givet en ret kjendelig Beſtrivelſe og Afbildning af Lampris gut- 

tatus Brünn., efter et Exemplar fra Island (Cent. Vla pag. 

305 — 306). 

Adam Olearius's Beffrivelfe af det Gottorpfke Kunſt— 

kammer, der udkom 1666 ligeſom Bartholins Skrift om de 

Danſtes Husmidler, har jeg egentlig kun fundet mig foranlediget 

til at berøre, fordi O. Fr. Müller oftere citerer denne Bog i 
Utide (fe til Ex. ovenfor S. 728 og 1024). Jovrigt indeholder 

Bogen dog et Par Angivelſer om ſſeldnere Fiſkes Forekommen i 

Oſterſoen (Lophius piscatorius Linn. og Xiphias Gladius Linn.). 
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Et Par Smaa-Afhandlinger af den berømte Steno, ſom 

beffjæftige fig med to Bruſtfiſkes anatomiſke Underſogelſe, have 

ingen fauniſtiſk Interesſe, og ligge altſaa udenfor den nærvæs 

rende Underſogelſes Kreds. 

Det Samme gjelder de Bidrag til Fiſkenes Anatomi, ſom 

Holger Jakobſen eller Oligerus Jacobeus har meddelt i 

Th. Bartholins Acta hafn. 5te Bind ). IJ bemeldte Jakob— 

feng “*) Museum regium findes raa Afbildninger af et Par danſke 

Fiſte (Anarrhichas Lupus Linn, og Orthagoriscus Mola Linn.; men 

om den ſidſte er efter et danſk Exemplar, angives ikke); og, hvad 

iſer fortjæner at merkes, Gabet af den forſt i de ſeneſte Tider 

ſikkert i Videnſtaben optagne Galeocerdo areticus (tab. 6 fig. 4). 

J Lauerentzens nye Udgave af Museum regium ere nogle flere 

danſke Fiſte tilføjede: en Ulk (Cottus Bubalis Euphr., ſaavidt 

ſtjonnes kan), Mallen og Chimera monstrosa Linn. (Hannen). 

Da jeg gjænnem de ſuhmſke Samlinger til den danſke 

Hiſtorie (1 Bd. 2det Hft. S. 140) var bleven gjort opmerk⸗ 

ſom paa, at der, blandt den bekjendte Peder Syvs paa Uni— 

verſitets-Bibliotheket opbevarede Haandſtrifter, ogſaa fandtes nogle 

Samlinger til Danmarks Naturhiſtorie, og at disſe 

blandt. Mere indeholdt Efterretninger om en Snes danſke Fiſte: 

gicennemgik jeg med Begjarlighed Syvs Excerpter. Men jeg 

kan ikke ſige Andet, end at jeg følte mig ſteerkt ſkuffet ved de 

ichthyologiſte Meddelelſer, der ere ubetydelige i den hojeſte Grad. 

Imidlertid har jeg ovenfor gjort Brug af Alt hos Syv, hvad 

*) Hans Underſogelſer over Fiſkenes Anatomi ere for den allerſterſte 

Del, om ikke alle, foretagne i Udlandet, ifær i Piſa. 

e) Zolger Jakobſen har i fin Dagbog, hvoraf Uddrag meddeles i 

Suhms Nye Samlinger III, 175 flg., givet Plads for en gaade— 

fuld Optegnelſe, ſom jeg for min Del ikke kan leſe. J Fortegnelſen 

over ſaadanne Gjenſtande, hvoraf forſkjcllige danſke Byer ere berømte, 

nævnes under Neſtved: „ferſk Fiſk kaldes Tinter.“ Jeg tor ikke vove 

nogen Formodning om Forklaringen af disſe merke Ord. 
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her paa nogen Maade kunde anvendes, og ſaaledes fat Leſeren iftand 

til at danne fig en Foreſtilling om hans naturhiſtoriſke Standpunkt. 

Ripenſeren Peter Terpager forer os, med et temmelig 

ſtort Mellemrum, ind i det neſte Aarhundrede. Hans Beſtrivelſe 

af Ribe, der nyder en faa fortjent Anſeelſe fra den antikvariſke og 

hiſtoriſte Side, yder derimod i naturhiſtoriſk Henſeende kun meget 

lidt. Og dog ſkulde man, da han har overført et lille naturhi— 

ſtoriſt Skrift i vor Literatur (Wolferd Sengverts om de apu— 

liſte Edderkopper), mene, at han ikke ganſke kan have ſavnet In⸗ 

teresſe for denne Videnfrab. Hvad der i hans Bog findes om 

Fiſtene i Ribe-Egnen, indffrænfer fig til et Par Linier, uagtet 

denne Egn hvarken er fattig paa Fiſte eller ugunſtig for Jagtta— 

gelſer over dem. Han opregner i Bogſtavorden tretten Feerſk— 

vandsfiſke: Alburnus, Anguilla, Blicca, Conger, Gobio, Lucius, 

Lampreta, Perca, Rubiculus, Tenca, og ſom ſjeldnere forekom— 

mende Cyprinus nobilis, latus og brevis. Af Havfiſke, ifær 

tilførte fra Fand, nævnes kun fyv eller otte: Albula, Asellus 

major og minor, Buglossus, Passer, Solea major og minor, 

Rajarhombus clavatus “). 

) Farſkvandsfiſkene kunne, i det Hele taget, uden Vanſkelighed be— 

ſtemmes. Efter den her i Skriftet brugie ſyſtematiſke Navngivning 

anfører jeg dem, folgende Terpagers Orden: Aspius Alburnus Linn., 

Anguilla migratoria Kr., Abramis Blicca Bl., Anguilla acuti— 

rostris Varr., Gobio fluviatilis Cuv., Esox Lucius Linn., Pe— 

tromyzon fluviatilis Linn, Perca fluviatilis Linn., Leuciscus 

erythrophthalmus Linn., Tinca vulgaris Cuv., Cyprinus Car— 

pio Linn., Carassius vulgaris Kr., Abramis Brama Linn. Dog 

er der viſtnok et og ander Tvivlſom i denne Beſtemmelſe. Da dette 

endnu i en langt højere Grad vilde blive Tilfældet med de faa Hav— 

fiſke, paa Grund af den Nomenklatur, Terpager har fulgt, holder 

jeg det ikke for Umagen verd, at forſege disſes Beſtemmelſe. Kun 

vil jeg bemerke, at maaſke endog blot fer Arter ere angivne, idet 

Asellus major og minor maafte begge betegne Gadus Morhua 

Linn., ligeſom Solea major og minor maafte blot Platessa vul- 

garis Cuv. 
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Den i faa mange Retninger virkſomme, utrættelige og højt 
fortjænte, ſtjondt viſtnok altid ufritiffe og ilfomme Erich Pon— 

toppidan har, ſom bekjendt, anvendt den forſte Del af fit Danſke 

Atlas paa at meddele en almindelig Foreſtilling af Danmark, 

ſaavel i hiſtoriſt ſom naturhiſtoriſk Henſeende. J Fortalens Be— 

gyndelſe lover han at gjøre Rede for fine Kilder og Hjelpemid— 

ler, men man nager dens Ende, uden at finde nogen Oplysning 

med Henſyn til den naturhiſtoriſke Afdeling. Dog treffer man 

ſenere i Indledningerne til de enkelte Kapitler ſtundom en eller 

anden Antydning derover: ſaaledes til Ex. under Fuglene. An- 

gaaende Fiſkene derimod melder han aldeles Intet om, hvorledes 

han har bragt fin Fortegnelſe tilveje. Naar man nærmere fætter 

fig ind i denne, bliver det imidlertid ikke faa meget vanffeligt at 

opklare Hemmeligheden. Den viſer en ſerdeles nær Overens— 

ſtemmelſe med Schonevelde, og røber overalt, ſaavel ved 

Trivialnavnene ſom ved tilføjede Bemerkninger, at denne Forfat— 

ter er Hovedkilden; og at Pontoppidan iffe aabent har aner— 

fjændt dette, fortjæner viſtnok at dadles. Bed Siden af Schone— 

veldes Ichthyologia har han holdt Artedi's Synonymia 

Piscium ſom en Tolk, og derpaa ordnet Udbyttet efter Linné's 

Fauna svecica. Og maaſfe var ogſaa dette den rigtigſte og for— 

nuftigſte Fremgangsmaade, han kunde folge, naar han, uden 

dybere gagende Kundſkab til de danſke Fiſtke, ſkulde levere en 

Fortegnelſe over disſe. Forreſten ſer man (under Ormene S. 

661 Anm.), at Oberſt-Lieutenant Mollerup (til Veſſtervig 

Kloſter) havde meddelt ham en Fortegnelſe over det nordligſte 

Jydlands Fiſke “), ligeſom han fra Teilman ““) til Endrupholm 

havde erholdt Efterretninger om Fiſkene paa denne Kant. 

*) Denne Fortegnelſe omtales nermere nedenfor. 

*) T R. de Teilman, Kapitajn, Herre til Endrupholm i Skads 

Herred ved Varde, en Broder til den ſom Forfatter hos Nyerup 

omtalte Andreas Charles de Theilman, der ſamtidigt ejede de 
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Som allerede antydet følger P. den linneiſke Nomenklatur; 

til hvært linneiſt Artsnavn ere de Trivialnavne føjede, ſom P. 

nærliggende Herregaarde Norholm og Lunderup, en Son af Etats— 

raad Chriſtian Teilman +), Amtmand over Lundenæs og Bøvling 

Amter, og endelig en Datterſon af Tøger Reenberg, efter 

hvem han er opkaldt, blev adlet 1751 tilligemed to af fine Brødre ++). 

Han ſynes at have dyrket Naturvidenſkaberne ikke blot med Iver, 

men ogſaa med Indſigt og Plan, og Pontoppidan ſkylder ham 

værdifulde Meddelelſer over Naturforholdene i Varde-Egnen: ſaaledes 

tre Aars meteorologiſke Jagttagelſer (Pont. I, 368); en „ypperlig 

Floram og Faunam Cimbricam, ſamlet ved hans egne Jagttagel— 

fer og indrettet efter Ridderens, Hr. Linnci, nu brugelige ſyſtema— 

tiſke Orden» (Pont. I, 554); Bemerkninger om Sygdomme og Livs— 

varighed (I, 377), et Special-Kort over Skads-Herred (Pont. I, 

Fort. XXXI) o. ſ. v. Han var Forfatter til en fuldſtendig Be— 

ſkrivelſe af Skads-Herred; af dens Materiale ere nalurligvis hans 

Meddelelſer til P. hentede; men, at han ogſaa tilſtedede Andre, der 

ſogte Oplysning, Adgang tik ſelve dette udførlige Arbejde, erfares af 

Wilſe's Beſkrivelſe over Fredericia. Han er rimeligvis ogfaa den, 

der har lagt en Grund til den naturhiſtoriſke (iſer ornithologiſke) 

Maleriſamling paa Endrupholm, ſom jeg ovenfor (J, 290) har haft 

Lejlighed til at berøre, Denne Samling, hvis Verdi forreſten er 

mig aldeles ubekjendt, ſaavel med Henſyn til Kunſt ſom til Natur— 

hiſtorie, ſkal af T. R. de Teilmans Sonneſon (2), Hofjægermefter 

Charles Andreas de Teilman, være offereret afdøde Kong Kri— 

ſtian den Ottende, og en Tid lang, af Mangel paa anden Plads, 

have henſtaaet i en Kjælder paa Amalienborg. Om dens ſenere 

Skjœbne er mig Intet bekjendt. Den nyligt afdøde Hofjœgerme— 

ſter Teilman, Forfatteren til en Beſkrivelſe over Danmarks og 

Islands Fugle (Ribe, 1823), var lige til fin Dod (fremkaldt ved 

1) Det var ved Giftermaal med Stephen Erenfelds Enke, Maria 
Schultz, at Etatsraad Teilman 174602) kom i Beſiddelſe af Nor— 
holm og Lunderup (Danſke Atl. V, 771), ligeſom ogſaa af Endrup— 
holm (ibid. 706, hvor 1742 angives ſom Aaret for Giftermaalet). 
Han dode 1749. 

tt) Den ovennævnte og Juſtitsraad Morten de Teilman, efter fin 
Fader Ejer til Herregaarden Skrumsager. 
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har kunnet hænte fra Schone velde eller ſjeldnere fra andre 

Kilder. Til mange af Arterne er en eller anden Anmeerkning 
føjet, men disſe Anmerkninger ere allerofteſt ubetydelige, ikke ſjel⸗ 

dent fejlfulde, ſtundom endog barnagtige “). Naar man fraregner 

Hvalerne, ſom P. har givet Plads blandt Fiſkene, blive 91 

Numere tilbage i hans Fortegnelſe, altſaa meget nær det ſamme 

Antal ſom hos Schonevelde, eller endog nogle faa flere. Men 

ved nærmere Underſogelſe findes endel Arter at være anførte dob— 

belt, og det virkelige Artstal ſynker ſaaledes, efter min Antagelſe, 

ned til 78, eller temmelig betydeligt under Schonevelde “). 

+) 

Jagtivrighed) en, om end ikke med dyb videnſkabelig Dannelſe ud— 

ruſtet, dog varm Dyrker af den praktiſke Ornithologi. Ogſaa har 

han under fit Ophold i Veſtindien ſamlet Naturgjenſtande til det konge— 

lige naturh. Muſeum. Den Joer for Naturhiſtorien, ſom hos Toger 

Reenberg de Teilman ferſt ſynes at være tændt i Familien, har 

ſaaledes vedligeholdt fig i denne gjennem et Aarhundrede. 

Om Knurhanen (Trigla Gurnardus Linn.) bemerkes til Ex.: 

den ſiges mod ondt Vejr at ſpringe op over Bandet, og gale ſom en 

gane. Om Sandarten (Tucioperca Sandra Cuv.) anføres: den 

holdes for en Middelſort af Sjedder og Aborrer o. ſ. v. 

Pontoppidan har fire Fiſkearter i ſin Fortegnelſe, ſom jeg ikke 

har truffet Spor til hos Schonevelde: Crenilabrus rupestris 

Linn, Thymallus vulgaris Cuv., Sygnathus æquoreus Linn. 

og Raja radiata Don. Derimod findes hos Schonevelde tretten 

Arter, ſom ikke ere optagne i P.'s Fortegnelſe, nemlig: Aspidopho— 

rus cataphractus Linn, Gasterosteus Pungitius Linn, Xiphias 

Gladius Linn, Gobius albus Penn., Raniceps fuscus Ström., 

Clupea Schoneveldii Kr., Aspius rapax Agas., Cobitis fossilis 

Linn., Anguilla Conger Linn, Anguilla acutirostris Yarr., 

Anguilla latirostris Yarr., Raja clavata Linn, Petromyzon 

marinus Linn. — Med Henſyn til de enkelte Arter maa jeg hen— 

viſe til, hvad ovenfor i dette Skrift er anført under deres Synonymi. 

Paa to Tavler giver P. maadelige Afbildninger af fer Fiſke: Lu— 

cioperca Sandra Linn., Platessa Flesus Linn. var., Platessa 
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Hvorvel P.'s Fortegnelſe veſentligt er udffreven efter Andre, faa 

ffjønnes dog tydeligt nok, at han har ſogt at gjøre fig bekjendt 
efter egen Anſkuelſe med de pan det kjobenhavnſke Fiſketorv eller 

i denne Bys Omegn forekommende Arter. Men hans Beſtrabelſer 

heri have ikke fjældent ledet ham til Vildfarelſer, hvorom hans Perea 

marina, hans Gasterosteus Acanthias, hans Pleuronectes Flesoides 

og Limandoides og hans Raja clavata afgive Vidnesbyrd. Imid— 

lertid har han dog i nogle Tilfælde været heldigere, og beriget 

Faunaen med nye Arter: Crenilabrus rupestris og Syngnathus 

gquoreus kunne tjæne ſom Exempler derpaa. Og fælv hvad 

hans Raja clavata angaar, paa hvilfen viſtnok det linneiſke 

Navn er urigtigt anvendt, beholder han dog den Fortjeneſte, tidligſt 

at have gjort opmeerrkfom paa en, ikke blot vor Fauna tilhørende, 

men hos os meget almindelig Art, ſom forſt ved Andres langt 

ſenere Beftræbelfer har faner fin faſte Plads i Videnſkaben. Og det 

Samme gjelder i visſe Maader med Henſyn til Ps Pleuroneetes 

Linguatula; thi, findes der endog Spor til denne hos Schonevelde, 

hvad jeg antager, ſaa har P., ſom her var forladt af Artedi's 

ledende Traad, ikke bemeerket disſe lette Spor, hvad haller ikke 

med nogen Billighed af ham kunde ventes. — Efter fin ſyſte— 

matiſke Fortegnelſe lader P. folge otte Trivialnavne (de ſyv fra 

Jydland), om hvis Betydning han er uſikker; mere end Halvde— 

len af disſe kunne, efter min Mening, med temmelig ſtor Sik— 

kerhed henføres paa deres Plads i Syſtemet: Havmuſen næms 

lig (fe ovenfor S. 786 Anm.), Klepaalen, Knuden, Rin— 

ten o. ſ. v. ſamt Söandtiden, og de ere paa den efterfolgende 

Tavle indſkudte mellem Klamre under deres reſpektive Numere, 

undtagen Havmuſen, ſom jeg ikke antager for en Fiſk; Mun— 

ken er i meget høj Grad tvivlſom, men har dog, med Antyd— 

ning heraf, faaet Plads pan Tavlen; to endelig, Kurbasſen 

limandoides Bl.? Cyelopterus Lumpus Linn., Silurus Glanis 

Linn, og Leuciscus Idus Linn. 

Danmarks Siſke III. 72 



1138 

og Strand-Karusſen ere mig hidtil ganffe uforklarlige. Det 

hedder ſaaledes om den førfte hos Pontoppidan (S. 655): 

„Kurbasſe, lig en Makrel af Anſeelſe og Smag, undtagen at 

paa dens hvide Bug ſidde tvende ſtore og fkarpe Skjel ſom 

Pigge“. Medens Navnet kunde lede paa Formodningen om en Trigla— 

Art, forer Beſtrivelſen, naar man antager, at dens ſidſte Del er 

utydelig eller unojagtig, ſnarere til Caranx Trachurus. Men denne 

Gisning nodes man viſtnok til at forlade, naar man efterſoger 

P.'s Kilde, den i den femte Del af Atlas'et S. 1018—1022 

indrykkede moldrupſte Fiſkefortegnelſe, hvor folgende Ord findes: 

„Kurbasſe er af Fiſk ſom en Makrel, men blaa og glat, un— 

der Bugen hoid, og haver der tvende rode, ſtore Skjel, der ere 

ſtarpe ſom ſmaa Pigge.“ Da de to Sfjæl eller Pigge udtrykke— 

ligt angives at være anbragte under Bugen, og at være rode 

af Farve, taber jeg atter aldeles Sporet. Om den ſidſte ſam— 

menligne man den moldrupſtke Liſte. — Saa meget om Pontop— 

pidans ichthyologiſte Bidrag. 

Her vil det nu være meſt pasſende, at anbringe nogle Bemeran⸗ 

ger om den nysnævnte Lifte, ſom jeg tillægger Navnet af den moldrupſte. 

Peder Moldrup eller Mollerup, der til Pontoppidans 

Tid blev Ejer af Stamhuſet Vaſtervig-Kloſter, havde forfattet en 

Beſtrivelſe over denne Ejendom med Kort over Thyland (Danſke 

Atl. V, 511 og IV i Fortalen), af hvilken Beſtrivelſe i Grev 

Otto Thott's Manuſtriptſamling fandtes et Exemplar, ſom 

Ejeren havde „den Grace at udlaane til P.'s Efterfolger i Üd— 

givelſen af det danſte Atlas, Hans de Hofman. At Liſten 

er tagen af denne Beſtrivelſe, eller maaſte ogſaa er den tidligere Pont 

oppidan ſarſtilt af dens Forfatter meddelte (f. S. 1134, ſynes iog for 

fig rimeligt, iſer da ingen anden Kilde for den antydes; men finder 

Desuden fin fuldkomne Stadfeſtelſe ved nogle Ord hos Wilſe 

(Rejſe⸗Jagttagelſer V, 229): »efter en Fortegnelſe, ſom Kam— 

merherre Molderup engang gav mig, vil jeg her meddele Fiſke— 

Arterne i Limfjorden» o. ſ. v., i Forbindelſe med Beſkaffenheden af 
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denne Wilſes Meddelelſe. Fortegnelſen i danſke Atlas er tres 

Dobbelt, eller opregner Fiſkene i tre Afdelinger: „de af Havet« 71 

Numere; „af Limfjorden, der er brak,“ 32 Numere; og „af ferſke 

Søer og Vande,“ 26 Numere. Anordningen er i hvær Gruppe 

alfabetiſk efter de danſke Trivialnavne, til hvilke Affatteren har 

føjet et latinſt Navn, hvor han troede at kjende et ſaadant?). 

En Del til Fiſteklasſen ikke henhørende Dyr findes optagne, ifær 

i forſte Gruppen). Hvad der gjør denne, i mange Punkter gaadefulde 

og beſonderlige, Fortegnelſe fan vanſkelig at forklare, er den hyppigt 

aldeles forkerte Anvendelſe af den latinſke Nomenklatur, hvorpaa 

*) Nomenklaturen er ikke den linneiſke; for en ſtor Del ſtemmer den 

med Schoneveldes, men afviger dog i ikke faa Punkter, og kan 

altſaa ikke, i al Fald ikke i fin Helhed, antages at være hæntet hos denne 

Forfatter. Ogſaa fra Jonſtons viſer den fig forftjællig i Meget. 

Stundom traffes Spor af Koldings Nomenklatur, tildels forvanſket, 
t. Ex. Stenbidder, Belone. 

an) Disſe ere Selhund, Marſpin, Spring-Hval, Hvalfiſk, Caſkelot, Taſke— 

Krabber, ſmaa Krabber, Hummer, Krebs, Rejer, Havmus, Skuf— 

ſiſke, Krugger, Muslinger, Pindſvin, Stjerne-Fiſk, Slugger og Brede— 

Bubler (Skrive- eller Trykfeil iſtedetfor Brͤnde-Bobler, det Norſke 

Brend-Vabler). Kun to af disſe Navne ſkal jeg indlade mig paa at op— 

lyſe. Det ene, Skuffiſke, betyder Hovedfoddede, iſeraf Slægten Loligo; 

jeg har ſet dem blive fangede ikke faa meget fjældent ved Agger i 

Limfjorden i Flynder-Pulsvaaddene, og man kaldte dem der Slufi— 

frede. Det andet er Krugger, eller maaſke rettere Kruger med 

langt U, hvorved her, ligeſom nogle andre Steder paa den jydſke 

Kyſt, Fusus antiquus og Buceinum undatum betegnes, for ſaavidt 

nemlig et Havdyr omtales. Ved Krugger af ferſk Band for— 

ſtaas derimod Arter af Slægten Anodonta. — Foruden at disſe 

Numere maa fradrages Fiſkeliſten, bliver det virkelige Tal endnu 

betydeligt nedſat derved, at ikke faa Fiſke nævnes i flere Grupper, 

tildels endog i alle tre, til Ex. Aalekvabben og Smältenz lige— 

ſom ogſaa derved, at ſamme Fiſk ſtundom forekommer i ſamme Gruppe 

under flere Navne, Eſterat alle nødvendige Fradragelſer ere fore— 

tagne, ville, efter min Antagelſe, kun henimod 70 Arter blive tilbage; 

og maaſke er dette Tal endog temmelig højt anſat. 

72* 
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jeg flere Gange ovenfor har haft Lejlighed at gjøre opmerkſom; 

ſamt endvidere den Omftændighed, at den oftere, formodentlig 

ſom Folge af utydelig Skrift og ffjodeslos Trykning, fynes ftærft 

forvanſket. Maaſke kunde Forvanſkningen og Forkertheden ogſaa 

forklares ved at antage, at Liſten er en Del ældre end Peder 

Moldrup, og i Afſkrifter har gaaet fra Slægt til Slægt, 

hvorved den har modtaget baade Forandringer og Tillæg. Thi 

denne Moldrup var den tredie af Navnet, ſom ejede Vaſtervig 

Kloſter Dog, i Stedet for at tabe mig i Formodninger, der 

maaſke ere orkesloſe, vil jeg angive, hvad der, efter min Anſtuelſe, 

giver Fortegnelſen, ſaavidt Hav-Fiſkene angaar, nogen Interesſe. 

Det kan ilke undgaa Opmerkſomheden, at vor Venſterhavskyſt ved 

Agger maa betragtes ſom et meget gunſtigt Punkt for den danſke 

Fiſte-Faunas Berigelſe ſaavel med nordiſke Arter ſom med Fiſke 

fra det engelſte Hav. En ſtadig Opmeekſomhed, iſeer udftraft 

gjennem flere Generationer, vilde viſtnok yde ikke blot et rigt Udbytte 

af vor Faunas ſjeldnere befjændte Arter, men maaſke ogſaa en ikke 

ubetydelig Forogelſe med nye Arter. Og, ligeſom gjeennem den 

moldrupſke Liſtes Taage fjældnere Arter hiſt og her ſkimtes, til 

Ex. i Aborren n. 3 Labrax Lupus Cuv.; i Smelten“) n. 14 

Coregonus oxyrhynchus Linn, i de hvide Hver n. 16 maaſke 

Galeus vulgaris Cuv. o. ſ. v.: ſaaledes troer man undertiden at 

øjne ganſke fremmede Former, ſaaſom i Carudſer en. 9 *), 

der „ere ſom andre af færffe Vande, uden at de ere tynde og 

blege paa Skjcellene-; i Hav-Helte n. 25, der vere af Sfabs 

ning ſom Fjord-Helt, dog meget ſmalere og en halv Gang ſaa 

lange z i den ovennævnte Kurbasſez i Skaller n. 52, der vere 

ſom de af færffe Bande, uden at de ere med mindre Skjal og, 

ſnart glatte“; i Stover, der „er af Fiſt ſom en Haag, men Munden 

mere fremmelig; lyſeblaa, haver ſnmaa Knupper langs ned paa 
— 

*) Smelt er næmlig her viſtnok Trykfejl iſtedetfor Zelt, efter den ellers 

fulgte alfabetiſke Orden at flutte. 

) Pontoppidans Strand-Karusſe. 
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Siderne, Halen ſom en Hvidlings, — Hvorvel jeg gjentagne 

Gange har beſogt Agger, og tilbragt nogen Tid der, har det ikke 

været mig muligt at forſkaffe tilftrælfelig Oplysning over den 

moldrupſke Lifte; kun et langvarigt Ophold paa dette Sted ſynes 

at kunne give Haab herom. 

Jacob Nicolai Wilſe, ſom var født i Lemvig, men 

tilbragte mere end Halvdelen af fit Liv ſom Præft i Norge, ſtaar 

i en faa ner Forbindelſe med det Danſke Atlas, ikke blot 

med Henſyn til Fremtraedelſestid, og ved til dette at have leveret 

Thyholms Beſtrivelſe, men ifær ved at benytte de ſamme Kilder 

for fine Efterretninger om Jydlands Fiſke: at han ikke her kan 

fjærnes fra dette. Af denne Forfatters temmelig talrige Arbejder 

er der næmfig to, ſom meddele nogle Bemerkninger om danfke 

Fiſte: hans 1767 udgivne Beſtrivelſe af Fredericia, og hans 

meget ſenere Rejſeiagttagelſer, hvis femte Del (S. 229— 33) 

giver en Fortegnelſe over Limfjordsfiſkene. Ligeſom Wilſe i 

Almindelighed ſynes mere at have beſiddet Iver og Virkelyſt end 

uſcdvanlige Aandsgaver, og, ſtjondt tidligt fræmtrædende paa 

Skribentbanen og forſogende fig i forffjællige Retninger, i ingen 

af disſe kan ſpores at have naaet, jeg vil ikke ſige Lerdom, men 

blot grundige Kundſkaber og en uddannet Smag: ſaaledes 

røber han ogſaa i fine ichthyologiſke Forſog ſtor Mangel pan Grun— 

dighed. J Beſkrivelſen over Fredericia, der i det Hele taget 

dog vel tor regnes blandt vore bedre Topograſier, ere Efterret— 

ningerne om Fiſtene faa og ubetydelige, og den eneſte Meddelelſe, 

ſom kan tillægges. nogen ſtorre Interesſe (om Stallingen, 

Thymallus vulgaris Cuv. S. 183), ſkyldes den allerede oven— 

omtalte T. R. Teilman. Fortegnelſen over Limfjordens Fiſte 

havde han, ſom ovenanfort, erholdt af fin Svoger, Kammerherre 

Moldrup. Imidlertid faar Fortegnelſen her et ganſke andet 

*) Wilſes forſte Kone var Halvpſeſter af peder Moldrup. 
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Üdſeende end i Danffe Atlas; forſt, fordi Hapfiſkene ere udeladte; 

derneſt, fordi Fiſtene ikke anfores i Bogſtavorden, men efter deres 

Hyppighed; endelig, fordi Wilſe iſtedetfor den forældede latinſke 

Navngivning fætter den linneiſkfe. Og det er ſaaledes forſt ved 

nøjagtigere Sammenligning, at man ſporer Identiteten. J at 

anvende Linnés Navne lægger Wilſe fin fuldkomne Ukyndig— 

hed for Dagen: Klep-Aalen beſtemmer han ſom Muræna 

Conger; Hvidlingen, om hvilken han rigtigt bemeerker, at den 

egentlig horer bjæmme i Havet, ſom Cyprinus Alburnus; Pleu— 

ronectes Hippoglossus, Salmo lacustris, Salmo Thymallus, 

Mullus barbatus, Cyprinus Carpio gjør han til Limfjordsfiſke; 
ogſaa formoder han Loddens Forekommen i denne Fjord). 

Moldrups Angivelſer kunne ſaaledes ikke ſiges ved ham at blive 

opklarede, ſtjondt han, ſom født og opdraget i Egnen, fnareſt 

maatte kunne anſes for dertil kaldet. 

Af en langt anden Betydning for den nordiſke Ichthyologi end 

Wilſe er Normanden Peter Aſcanius, ſom, efter at have ſtuderet 

i Upſala under Verdenslereren Linné, anſattes (1759) ſom „Pro— 

fesſor i Naturhiſtorie og Mineralogi“ ved Amphitheatrum oeco— 

nomico-naturale paa Charlottenborg “*). J denne Stilling bes 

*) Imidlertid ſkyldes dog Retfœrdigheden at bemerke, at Wilſe fælv, 

betragter adſkillige af fine Beſtemmelſer med Mistillid, og opmun— 

trer til nærmere Prevelſe. 

n) Om Aſcanius, der ikke ſom Wilſe har ſorget for fit Eftermele ved en 

Autobiografi, ere Efterretningerne meget ſparſomme. Jens Worm 

fortæller, at han blev Doktor Medicinc i Udlandet, men angiver 

ikke, hvor han erholdt denne Værdighed, eller hvilken Gjcnſtand hans 

Disſertats behandlede. At A., foruden de ſpenſke Provindſer han un: 

der fit Ophold i Sverige kan have beſogt, ogſaa maa have berejft nogle 

danſre Provindſer, og maa have opholdt fig en Tid i Italien, frem— 

gaar af Texten til forſte Hefte af Icones, men omtales hverken af 

Worm, Bruͤnnich eller Nyerup. 
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gyndte han, efter en forudſkikket Proſpekt*), Udgivelſen af fine 

Icones rerum naturalium, Forfatterens eneſte litercre Arbejde 

af nogen Betydenhed i en firſindstyveaarig Levetid, og det eneſte i al 

Fald, ſom vedkommer vor Fiſkefauna. Det forſte Hefte (ti kolo— 

rerede Tavler med Text), fem udkom 1767, opvakte, rimeligvis 

ved formaagende Velynderes Mellemkomſt **), Regjeringens In— 

teresſe for Foretagendet, og Aſcanius bereiſte de tre folgende 

Aar (1768, 1769 og 1770) paa kongelig Bekoſtning, og ledſa— 

get af en Maler, Kyſterne af Kriſtiansſands og Bergens Stifter 

ſamt det Indre af Agerhus Stift, for at ſamle Materiale til et 

Veerk, der ſkulde være ligeſom et Sideſtykke til Flora danica, 

eller efter Aſcanius's Ord „fkulde meddele Publikum en illu— 

mineret Kobberplade af hver Art af Fiſke, Soſtjeerner, Inſekter, 

Konkylier, [maa Havdyr, Fugle o. ſ. v. med en tilſtrekkelig Be⸗ 

ſtrivelſe eller Nomenklatur, for at hveer Art kunde blive nøjagtigt 

bekjcendt efter fin Natur.“ (Fortalen til andet Hæfte af leones). 

Omtrent et Aar af Reiſetiden fkal A. have tilbragt paa Øerne 

udenfor Bergen, iſcer ved Glesver. Reiſens Udbhytte beſtod, 

efter A.'s egne Ord (Fortalen til 2 H.), i 139 Original-Tegnin⸗ 

ger, udførte paa Stederne med den ſtorſte Nojagtighed og Skjonhed.“ 

Disſes Publikation, der efter hans Overſlag vilde kunne indffræns 
kes til 90 Tavler, begyndte han ſnart efter Hjamkomſten med det 

andet Hefte af Icones (Fortalen til dette er dateret 15de Februar 

1772). Men, iſtedetfor at det forſte Hæfte var af noget uanſe— 

ligt dre, formedelſt det Papir, ſom dertil var anvendt”), fræm- 

traadte nu det andet (ligeſom de folgende) paa hollandſk Median— 

papir aldeles overensſtemmende med Flora danica; og iſtedetfor 

*) Prospect d'un ouvrage intitulé Icones rerum naturalium. Co— 

penh. 1766. 

zen) Texten til forſte Hefte af leones ſynes at antyde Gehejmeraad Otto 

Thott ſom en ſaadan. 

) Nedenfor under Forfatterliſten findes en bibliografiſk Notice om dette 

Hefte. 
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at det forſte havde en Dobbelt Text, franſk og danfÉ, erholdt de 

folgende blot franſk Text, fordi »tout les amateurs entendent 

cette langue aussi bien que leur langue naturelle», Ligeſom 

denne Forholdsregel maaſte ikke fortjæner ubetinget Bifald, ſaale— 

des ſynes de ſande amateurs med Grund at kunne beklage ſig 

over, at Texten i den Grad afkortedes, at et helt Hæfte næpye 

erholdt mere Text, end i det forſte Hæfte var tildelt en enkelt Tavle.“) 

A. lovede, at et Hafte ſkulde udgaa i hvært Aars Februar eller 

Marts FF), og det hele Værk ſaaledes være fuldført i ti Aar 

„eller, om muligt, for“. Det fjærde Hefte udkom dog forſt 1777 

og da A. imidlertid (efter Nyerup 1776) var bleven anſat ſom 

Berghauptmand nordenfjelds, ſtandſede Veerket ganſke; hvilket juſt 

ikke kan forundre os, da Bjergveerksdrift og Studiet af Havdyre— 

nes Naturhiſtorie kun have lidet tilfelleds, og den Tid er forbi 

Omne cum Proteus pecus egit altos 

Visere montes, 

Piscium et summa genus hesit ulmo. 

Viſtnok kom A., efter ſin Entledigelſe i 1788, atter tilbage til Kjo— 

benhavn, men følte fig i en Alder af henimod 70 Aar maaffe 

ikke længer ſtikket til Arbejdets Fortſccttelſe. Vor berømte Botaniker 

Vahl var vel tilbøjelig til at tage Byrden af A's Skuldre, 

men ſavnede det nødvendige Materiale, indtil han ved A.'s Dod 

(4803), ſom Folge af dennes teſtamentariſke Dispoſition“ “), 

kom i Beſiddelſe af alle hans Boger og Papirer, ligeſom ogſaa 

af Pladerne til Veerket. Dog allerede 1804 bortkaldtes Vahl 

*) Texten til andet, tredie og fjærde Hefte udgjer for hvært kun et 

meget vidtloftigt trykt Ark, for femte Hæfte halvandet Ark. 

**) Svært Hæfte til tre Rgsdlr. for Subſkribenter, hvorimod Andre be— 

talte fire Rgsdlr. At Værket underſtottedes af Regjeringen omtrent 

paa ſamme Fod ſom Flora danica, ter vel fluttes deraf, at A. om— 

taler les dépenses considérables du Roi pour cet objet (for at 

Kobberſtik og Illumination kunde blive tilfredsſtillende). 

) Se Rathkes Fortale til femte Hæfte. 
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fra fin ufortrodne, heller ikke for Zoologien ufrugtbare, Virkſom— 

hed. Da imidlertid Vahls Enke autoriſeredes“) til at udgive 

det femte Hæfte, beſorgedes telte af Jens Rathke, der ſenere 

(fra 1810) blev Profesſor i Zoologi ved Kjøbenhavns Univers 

ſitet, og derfra gik over til Univerſitetet i Kriſtiania. Dette 

femte og ſidſte Hæfte udkom 1805; hvor ſtor Rathkes Andel i 

dets Text er, bliver ikke af hans Beretning tydeligt. 

Naar vi nu gan over til Bærfets zoologiſke Betydning, da 

er det klart nok, at denne ulige mere berver paa de for deres 

Tid ſmukke, og for en ſtor Del tillige gode og udtryksfulde, Af— 

bildninger end pan Texten, der, ſom bemeerket, er meget fort, og 

hvis Udftræfning dog er ſtorre end dens Indhold. Derneſt kan 

merkes, at Fiſkene i dette Arbejde ſpille en meget fremragende 

Rolle, idet af de 50 Tavler 35, eller mere end to Trediedele, 

ere indrømmede disſe“ *). De fræmftilleve Fiſkearter belobe fig 

imidlertid kun til otte og tyve, idet Afarter, Kjonsforſtjelligheder 

o. ſ. v. ſtundom indtage ſeregne Tavler **). Det forſte, for 

*) Dette Udtryk, ſom bruges af Rathke paa nysanforte Sted, betyder 

formodentlig, at hun tilſikkredes den ſamme Underſtottelſe af Regje— 

ringen, ſom denne havde ydet de foregagende Hafter. 

) De øvrige femten Tavler afbilde to Hvaler, tre Fugle, fem Krebs— 

dyr og Haarfoddede, fem Holothurier og Polyper. Det ſidſte Hefte 

ſtaar i ſterk Modſelning til de øvrige, ved kun at have to Fiſke— 

tavler. 

) Det turde maaſke ikke være overffødigt, at give en ſamlet Overſigt 

af de afbildede Arter. Disſe ere efter den ovenfor fulgte ſyſtematiſke 

Orden: Trachinus Draco Linn, Sebastes norvegieus Ase., 

Scomber Scombrus Linn, Regalecus Glesne Ase., Carelophus 

-Strömii Cuv. & Val., Anarrhichas Lupus Linn., Lophius pi— 

scatorius Linn. (tab. 35 et 36), Labrus Berggylta Asc., La- 

brus mixtus Linn. (tab. 12 et 13), Crenilabrus rupestris Linn. , 

Gadus Morhua Linn. (tab. 4, 5 et 27), Merlangus Carbonarius 

Linn., Merlangus Pollachius Linn. (tab. 21 et 22), Lota vul- 

garis Cuv., Cyclopterus Lumpus Linn, Salmo alpinus Linn. 
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Rejfen til Norge udkomne, Hæfte er det, ſom nærmeft angaar vor 

Fauna, idet dets Fiſte for ſtorſte Delen ere tegnede efter danfke 

Exemplarer; kun Berggylten og Titlingen, ſom angives i 

Kvaſe at vare forte fra det ſydlige Norge, gjore Undtagelſe. Da 

Derimod de folgende Hafters Tavler alle, ſaavidt vides, ere uds 

arbejdede i Norge, kunde disſe viſtnok ikke benyttes ſom Stotte— 

punkt for, at en eller anden Art kan betragtes ſom danſk. Men 

i Virkeligheden ere de afbildede Arter, paa nogle faa nær, danſke, 

og man tor altſaa i al Fald betragte Verket ſom en interesſant 

Billedſamling til den danſte Fiſkefauna, den eneſte, vi hidtil beſidde. 

Efter Aſcanius har jeg Otto Friderich Müller, uden 

Sammenligning Danmarks forſte Zoolog, at omtale. Ligeſom 

det kunde kaldes Pligt, ſaaledes er det ogſaa Trang for mig, 

forud at udtale Anerkjcendelſen af denne Mands udmeerkde For— 

tjænefter af Videnſtaben i Almindelighed, da jeg, hvad Ichthyolo— 

gien angaar, kun kan anviſe ham en lav Plads; og ud over denne 

enkelte Gren af Zoologien firæffer fig ikke her min Underſogelſe. 

Af Mti's talrige Skrifter er det neſten blot hans Prodromus 

Zoologie Danicæ, jeg kommer til at berøre, med Henſyn til den 

deri indeholdte Fortegnelſe over Danmarks og Norges Fiſke. Mül— 

lers velbegrundede og over hele Europa udbredte Berommelſe 

havde til Folge, at denne Bog i alle dens Dele blev be— 

tragtet, og tildels endnu betragtes, ſom en Autoritet betreffende den 

nordiſke Fauna; thi man meder jo i den lærde Verden den ſamme 

ukritiſte Tilbeden af et berømt Navn, ſom Plebecula viſer fine 

Guldkalve, og naar cohors docta forſt har truffet fin Apis, har 

raabt fit SY ννẽ v, 6vyxalpænev, bliver egen Tenkning 

(tab. 18, 32 et 33), Coregonus Lavaretus Linn, Coregonus 

Albula Linn., Acantholepis Silus Asc., Belone rostrata Fab, 

Cyprinus Erythrophthalmus Linn Ammodytes Tobianus Linne, 

Chimæra monstrosa Linn., Seyllium melastomum Raf,, Lamna 

cornubica Gml., Spinax niger Low., Raja fullonica Linn. 
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ogſaa hos den afloſt af ævros 8%. Da jeg ovenfor paa faa mang— 
foldige Steder allerede har haft Lejlighed til at gjennemgaa M.'s 

Fiſtefortegnelſe i de enkelte Led, hvoraf den er ſammenſat, og da 

den folgende tabellariſke Overſigt giver et Slags Fremſtilling af 

den i dens Helhed: ffal her blot en fort Opſummering af Res 

ſultaterne finde Plads. Müllers Lifte er opſtaget, idet han har 

üdſkrevet Fortegnelſen i Pontoppidans Atlas, og forøget denne 

med Tillæg, hentede fra de norſke Fauniſter, de islandſke Rejſende 

o. ſ. v. Den er vaſentligt en blot Kompilation med kun højft 

enkelte Spor til egen Underſogelſe. Og, hvad der gjor Brugen 

af denne Kompilation meget mislig, er, at den overalt rober en 

ilſom og ſtjedeslos Udarbejdelſe uden Kritik og uden Skjonſom— 

hed. Beviſerne for disſe Paaſtande ere i rundelig Mengde givne 

ovenfor; jeg vil derfor blot i Almindelighed erindre om, at Skjo— 

deslosheden viſer fig ikke alene i fordrejede, men ikke fjældent ogſaa 

paa urette Arter overførte Trivialnaone; Mangelen af Kritik i 

Arternes Fordobling, Optagelſe af uvedkommende Arter o. ſ. 8 

Uſtionſomheden i Citaternes Valg *). Ligeſaalidet ſom Pontop— 

pidan angiver Schonevelde ſom ſin Grundvold, ligeſaalidet 

nævner Müller ſom den, han har bygget paa, Pontoppi— 

*) Ingen Forfatter citeres oftere af M. end Zans v. Aphelen, Over: 

fætteren af Bomares Naturhiſtorie. Paa Titelbladet af dette Skrift 

angiver v. Aphelen fig viſtnok ſom dets Foroger og Forbedrer; 

hvilket dog indſkrenker fig til, at han af Gunnerus, Strøm og 

Pontoppidan o. ſ. v. har udſkrevet og indflœttet, for en ſtor Del 

ordret, hvad der angik Norges Naturhiſtorie; medens han ikke vides, 

fælv at have dyrket eller oplyſt nogen Gren af Naturhiſtorien. Der 

er altſaa næppe nogen Grund til at citere ham i en Prodromus, 

og jeg har ikke anſet det for nødvendigt, ovenfor ſerſkilt at omtale 

ham. Hans Fortjeneſter i andre Henſeender, ſom af Nogle ſettes 

højt (fe Odin Wolffs hiſtoriſtke Ordbog), komme ikke her i Be— 

tragtning. 
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dan; Schonevelde har han, ſom vvenfor berørt, ikke fjændt, 

for Trykningen af hans Prodromus allerede var fuldfort. 

Müllers Fiſteſortegnelſe indeholder 141 Numere, derunder 

indbefattede de i Addenda tilfojede Arter og Myxine glutinosa 
Linn., ſom han anfører under Ormene. Dog her maa naturligvis 
erindres, at Fortegnelſen gjelder ikke blot Danmark, men ogſaa 

Norge og Island; hvorfor ſaadanne Numere, ſom itke tilhøre den 

danſke Fiſkefauna, blive at udſondrek). Men nu maa atter, for 

at naa det ſande Tal, en dobbelt Subtraktion foretages: forſt af 

ſaadanne Numere, ſom vel tilhore vor Fauna, men ſom kun ſenere 

Erfaringer have vundet for denne, idet M. blot har anfort dem 

ſom norſke (og deres Tal er betydeligt); derneſt af ſaadanne 

Urter, ſom ere gjæntagne to, tre til fire Gange under forſtjellige 

Navne"). Det hele Antal af danſke Arter bliver ſaaledes kun 

omtrent 80. Eller med andre Ord: Müller har kun et Par 

danſke Fifkearter, ſom ilke træffes hos Pontoppidan (Muræna 

Conger Linn, Syngnathus Ophidion Linn, Chimæra monstrosa 

*) Disſe ere: Regalecus Glesne Asc., Blennius Galerita (S Care- 

lophus Strömii Nat. Tidsſkr. 2 Rekke I, 227 flg.), Anarrhichas 

minor, Gadus n. 346 (S abyssorum Nilss.), Coryphæna rupe- 

stris (S Coryphænoides Strömii Reinh.), Salmo alpinus og 

Carpio (der kun udgjere en Art), Salmon n. 415 (Maurolicus 

Mülleri Gml.), Salmo Silus og S. immaculatus (tilſammen S 

Acantholepis Silus Asc.), Clupea villosa (S Mallotus areticus 

Fabr.), Silurus Asotus, Syngnathus Hippocampus (fee ovenfor 

S. 728), Squalus maximus (S Selache maxima Gunn), Squa- 

lus Mustelus (fe ovenfor S. 931 Anm.), Squalus Pristis (fe oven— 

for S. 1023), Squalus Centrina (fe ovenfor S. 936). Ogſaa 

holdes Cyprinus Carpio Linn, ligeſom i de øvrige Fortegnelſer, 

udenfor Regningen. 

**) Et Blik paa den efterfølgende Tavle, hvor de fordoblede Arter ere 

indefluttede i ſamme Rubrik, og hvor et + følger efter de Urter, 

der hos Muͤller ikke ere danſke, vil gjøre Forholdet tydeligt, 
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Linn.”), men ſtaar derimod med et ſtorre Antal tilbage for 

Schonevelde, og afgiver ſaaledes en Bekreftelſe pan, hvad jeg 

ovenfor har anført om vor Fiſkekundſkabs ftationære Tilſtand 

efter denne Forfatter. 

Det af Miller begyndte, for den nordiſke Zoologi faa 

vigtige Bærf, Zoologia danica & cæt., beſtjeftiger fig kun ſpar— 

ſomt med Fiſkene, idet det forſte Hæfte blot afbilder en Art (Cal— 

lionymus Lyra Linn. tab. 20 & 27), det andet to (Raniceps 

fuscus Ström og Zoarces viviparus Linn.). De to i tredie Hefte 

meddelte Arter (Crenilabrus rupestris Linn, og Rhombus hir— 

tus Abildg.) ffyldes Abildgaard, og af de i fjerde og ſidſte 

Hefte optagne Fiſkeafbildninger grunder kun en fig paa en Tegning 

uden Text blandt Müllers Efterladenſkab. Dette Hæfte, fom ifølge 

en beſonderlig Sfjæbne ved Doden berovedes den ene Udgiver efter 

den anden (Abildgaard, Vahl og Holten), og forſt under 

den fjerdes — Rathkes — Hænder naaede fin Fuldforelſe: 

dette Hefte har ligeſaa ſtor Rigdom paa Fiſte ſom de tre fore— 

gaaende tilſammentagne, eller afbilder fem Arter (Lampris gut— 

tatus Br., Blennius Gunellus Linn, Mallotus areticus Fabr., Cy— 

clopterus Lumpus Linn. Ungen, Liparis Montagui Don, fe oven— 

for II, 520). Tilſammen giver dette Veerk ſaaledes et ikke ube— 

tydeligt Tillæg til Aſe anius, og Afbildningerne ere overhovedet 

gode. 

Jeg kan ikke forlade Müller, uden at anerkjcende, at om 

hans Fortjaneſter af de danſke Fiffes Hiſterie i Almindelighed 

ikke vare glimrende, faa er der dog et Punkt af Fiſkenes Natur— 

hiſtorie, ſom han med Forkjerlighed kaſtede fig paa, og ſom ſeyl— 

der ham meget: Kundſkaben nemlig om Fiſtenes Snyltedyr, 

*) Men paa den anden Side ligeſom opgiver M. en Del Arter ſom 

danſke, hvilke Pontoppidan har optaget, og hvilke, vel at merke, 

ikke faa ſjeldent kunne træffes paa det kjobenhavnſke Fiſketorv, t. Ex. 

Merlangus Pollachius Linn, Lota Molva Linn. o. ſ. v. 
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ſaavel de ydre ſom de indre. Og heri fulgte Abildgaard 

ivrigt i hans Spor. ' 

Morten Thrane Brünnich, Samtidig af O. Fr. 

Müller, Kjobenhavner af Fodſel ſom M. og, ligeſom denne Na— 

turforſker, i Beſiddelſe af europeiſk Navnkundighed, vilde maaffe 

frem for nogen Anden kunne have pdet Betydeligt for den danſke Ich— 

thyologi, og kunnet fræmtræde ſom dennes Fornyer efter Schone— 

velde, derſom han ikke for ſnart havde forladt fin begyndte Rets 

ning. Efter en tidlig og haabefuld Optræden paa den zoolo— 

giſke Skribentbane fulgte en fireaars Rejſe gjænnem en ſtor Del 

af Europa, pan hvilken Rejſe Br. dvalede fængere Tid ved flere 

Landes Kyſter, og med Iver hengav fig til Ichthyologiens Stu— 

dium. Saaledes opholdt han fig i England paa Øen Sheppy, 

og den engelſke Fauna ſkylder ham Opdagelſen af flere nye Fiſke— 

arter (til Ex. en Atherina, ſammenl. Pennants britiſke Zoologi). 

Hans Ichthyologia massiliensis er et hœderligt Minde om hans 

Beſtjeftigelſer i en ældgammel og berømt By, der for de fleſte Rej— 

ſende befinder mere tiltræffende Fornojelſer end Studiet af Mid— 

delhavets Fiſke. Hvad han, efter ſaadanne Forarbejder, ved fin 

Hjamkomſt udrettede for Kundſkaben om Fiſtene, navnlig de 

danſke, indffrænfer fig til Beſtrivelſen af et Par nye eller ſjeldne 

Arter (Rauiceps fuscus Strm., Kjobh. Selſk. Skr. XII, Lampris 

guttatus Br., Vit. Selſk. nye Skr. III, hvor tillige Mugi! Capito 

Linn.? uden Beſtrivelſe omtales ſom ny Art for vor Fauna, og 

Vogmarus islandicus beſfrives, dog ikke efter et danſk Exemplar). 

Skjondt Br. overlevede den for tidligt bortreune O. Fr. Müller 

(der fort for fit Endeligt forte Klage over, at han ilke havde 

kunnet danne fig nogen Medhjalper eller Diſeipel) neſten et halvt 

Aarhundrede, og ſaaledes opnagede en neſtoriſk Alder, ophørte 

dog hans zoologiſke Virkſomhed ſtrax efter Müllers Dod, idet 

han førtes ind paa en ny Livsbane, og ligeſom Aſeanius an— 

ſattes ved Norges Bjergveerker. Upaatvivleligt vilde en ſaadan 

Anvendelſe af Zoologerne kunne betragtes ſom et meget ſikkert og 
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grundigt Middel til Zoologiens ÜUdroddelſe i Danmark; om den 

var ligeſaa tjænlig til den norſte Bjergverksdriſts Opkomſt, 

maatte ſynes mere tvivlſomt“). Imidlertid formoder jeg, at 

ſaadanne Forholdsregler toges i den bedſte Henſigt, næmlig for at 

forſorge Zoologerne. 

Fra Zoologerne FF) føres jeg over til en Rekke af Topografer, 

der viſtnok ikke ganſke bor forbigages, uagtet deres Meddelelſer 

over Fiſkene i Regelen ere hojſt ubetydelige, og mere trænge til 

Oplysning, end yde denne. Den forſte af disſe og den eneſte, 

ſom endnu tilhører det forrige Aarhundrede, Islenderen Olaus 

) Man indvende ikke, at Br. var Forfatter til et Par mineralogiſke 

Haandboger; thi derved beviſes ikke, at han var Mineralog, og endnu 

mindre, at han var Bjergmand. 

) Eſaias Fleiſcher kan jeg ligeſag lidt regne blandt Zoologer ſom 

v. Aphelen, uagtet han er Forfatter til den bindrigſte Naturhi— 

ſtorie, ſom vor Literatur beſidder. Men dette volumineſe Vært er en 

Kompilation uden Sagkundſkab og uden Dommekraft, hvor Fejl dyn— 

ges paa Feil, Misforſtagelſe paa Misforſtagelſe, faa at fælv en 

Oedip ofte ikke vil kunne føje den kaotiſke Forvirring og Sammen— 

blanding af de disparateſte Efterretninger fra de forſkjelligſte Ver— 

densbjorner. Imidlertid har dog ogſaa dette Skrift fine Velyndere; 

og maafte vil det, naar man fer bort fra Sandhed og Nojagtighed, 

kunne tjæne til Opbyggelſe for en vis Klasſe Leſere. Thi Forfatte— 

ren ſkriver, ſom han i Fortalen til Fiſkenes og Amphibiernes Natur— 

hiſtorie angiver, „fornemmelig for at bekjendtgjere Skaberens herlige 

Giern inger'; og ikke „for de i dette Fag forhen Kyndige, men for 

dem, ſom enten vide ikkun lidet eller intet af de omhandlede Mate— 

rier» (i hvilken ſidſte Afdeling, jeg mener, man uden Uretferdighed 

tor anviſe Autor fælv fin Plads). Jeg har i den, mere end 800 

Sider indtagende, Afdeling om Fiſkene ikke truffet en eneſte for vor 

Fauna oplyſende Bemerkning; hvorimod jeg ikke tvivler paa, at dette 

Vært i Fremtiden vil være en rig Kilde for den, der ſoger ſaadanne 

Oplysninger, ſom jeg ovenfor ved Jørgen Solſt har haft Leſlig— 

hed til at omtale. 
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Olavius, røber fig overalt ſom en varm Tilbænger af de beko— 

nomiffe Videnſkaber, og beſtjceftigede fig med Naturhiſtorien ſom 

et Hjaellpemiddel for disſe. Dog bærer hans naturhiſtoriſke Dan— 

nelſe endnu ftærfe Spor af den forlinneiſke Tid, og, idet han 

hyppigt og med Forkjerlighed anvender ſyſtematiſke Navne, har 

han meget ofte det Uhæld, at anvende dem urigtigt. Men han 

var en flittig Jagttager, og meddeler derfor ikke faa ganſke faa 

brugbare Efterretninger. Idetmindſte en Fiſteart (Myxine glu- 

tinosa Linn.) har han forſt tilegnet vor Fauna, og man finder 

mere eller mindre tydelige Spor til adſkillige af vore ſſeeldnere 

Fiſte hos ham. Da Skagen fan betragtes ſom et af de med 

Henſyn til Fiſtene interesſanteſte Punkter paa vor Kyſtſtrakning, 

var det at onſke, at en med bedre Forkundſkaber og bedre Sjæl 

pemidler end Olavius udruſtet Mand maatte under et lengere 

Ophold paa dette Sted gjøre Fiſkene og overhovedet Hapdyrene 

til Gjeenſtand for fin Opmeerkſomhed. — Lars Bings Beſtri— 

velſe over Læsø har faa ringe Verd ei naturhiſtoriſk Henſeende, 

at det her man være tilftræffeligt blot at nævne ham. — Præften 

Knud Aagaard har beriget vor Literatur med to ret gode To— 

pografier, den ene over Thyland, den anden over Torning Lehn 

i Sonder⸗Jydland. Da den forſte af disſe netop omfatter den 

ſamme Egn, for hvilken den ovenfor oftere omtalte moldrupfke 

Fortegnelſe er udkaſtet, kunde man maaſte gjøre fig Haab om, 

hos Magaard at finde denne belyſt og forklaret. Men paa den 

ene Side var han ikke Zoolog?), pan den anden Side havde han, 

ligeſom Olavius, en overvejende oekonomiſk Retning, og fatte 

iffe Pris pan Fiſkene efter deres Sjaldenhed men efter deres 

Hyppighed. Imidlertid leverer han dog adffillige ikke uinteresſante 

Efterretninger, kaſter ogſaa lejlighedsvis et enkelt Lysglimt over 

) Af hans Fortale ſes, at han imidlertid har haft nogen zoologiſk Bi- 

ſtand af Schade, ſom jeg ret ſtrax kommer til at omtale, og af 

Prœſten Knud Senneberg i Aalborg. 
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Mollerup, og omtaler loſeligt en for den danffe Fiffefauna 

ny Fiſk: Bliſteren (Merluccius vulgaris Cuv.). Da Fiſteriet i 

Torning Lehn er af ulige mindre Betydenhed end omkring Thy, 

blive Aagaards Bemeekninger om Fiſkene i denne Egn ogſaa langt 

fattigere, og jeg har ham her kun at takke for en eneſte Efterretning 

(om Lota vulgaris Cuv.). — Peder Nikolai Skougaards 

ellers ret leſevoerdige Beſkrivelſe af Bornholm indeholder, hvad 

Fiſtene angaar, kun ganſke lidet. Men da denne fra det øvrige 

Danmark ved fin Beliggenhed ligeſom løsrevne O er mindre bes 

fjændt end de fleſte andre danſke Provindſer, og da man, naar 

Armoden er ſtor, ogſaa gjærne modtager ringe Bidrag, har jeg ftræbt, 

ſaavidt muligt at fore Skougaards Efterretninger, ſaaledes 

ſom de ere, til Nytte, — C. Shades gode Bog over Øen Mors 

udmærfer fig blandt alle vore Topografier ved den Omhu og 

Kundſkab, hvormed de naturhiftoriffe Forhold ere behandlede, 

Man har derfor kun, med Henſyn til Fiſkene, at beklage, at S. fore— 
fandt et fan indffrænfet Materiale for fin Flid og Nojagtighed; 

idet Mors med Omegn forholdsvis kun frembod et ringe Antal Arter 

af denne Klasſe, og ikke gav ham Lejlighed til at forøge vor 

Fiſtefortegnelſe. — Bed Siden af Schade vil det være naturs 

ligſt at nævne Anton Franz Juſt, ſom vel ikke er Topograf, 

men derimod, foruden en Del andre Skrifter, ogſaa har forfattet 

en „Naturhiſtorie om Dyrene” *); i hvilken han tager Anledning 

til at omtale Fiſkerierne og Fiſkene i Limfjorden, forſaavidt disſe 

vare ham bekjcendte. Uagtet hans Meddelelſer ikke ere af Bety— 

denhed, har jeg dog et Par Gange ovenfor taget min Tilflugt 

til dem. — Her vil det vel ogſaa være rigtigſt at omhandle 

det lille „Grundrids til en Naturbeſtrivelſe af Hertugdømmerne 

Slesvig og Holſten«, ſom Chriſtian Kuß har ſammenſtre— 

vet til Skolebrug, og ſom, efter Berigtigelſen af adſkillige ind— 

*) At denne Bog har fundet fit Publikum, ſes deraf, at den mindſt 

har oplevet fem Oplag (det femte 1834). 

Danmarks Siſke. III. 73 
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lobne Fejl, maaffe turde anſes for en ret henſigtsmasſig Bog. 

Den Fiſtefortegnelſe, ſom i dette Skrift er indført (S. 130-139), 

ſynes mig at vare opſtaget derved, at Forfatteren har taget et 

eller andet ſtorre ichthyologiſk eller zoologiſk Vært for fig, og deraf 

excerperet, hvad han anſaa fit Fedrenelands Fauna vedkommende: 

og jeg vilde være meget tilbøjelig til at antage Blochs „oekono— 

miſche Naturgeſchichte der Fiſche Deutſchlands“ for hans Kilde, 

derſom ikke hans Fiſkebenavnelſer oftere afvege fra de af Bloch 

anførte, og ſaaledes ſynes at henviſe til et andet, mig ubefjændt 

Veerk*). Efter forelobigt at have bemerket, at Antalet af Her— 

tugdommernes beljendte Fiſtearter rigeligt beløber fig til hundrede, 

opregner han 79 Numere, hvilke dog, pan Grund af adſtillige 

Arters dobbelte Anforelſe o. ſ. v., ſynes at maatte reduceres til 

omtrent 70 **). Denne Fortegnelſe, ſom er os meddelt 1817, 

*) Kuß bruger, for at være populær, blot tydſke Dyrebencvnelſer, men 

bliver derved, ſom jeg frygter, oftere uforſtaagelig. Som Exempler 

paa hans Afvigelſer fra Bloch og fra de almindeligt antagne tydſke 

Navne, kan anføres, at han falder Sperdfiſken (Xiphias Gla— 

dius Linn.) Saͤbelfiſch, og Zappadden (Cyelopterus Lumpus 

Linn.) Seeeule; hvilken ſidſte BWenævnelfe ikke blot ſavnes hos 

Bloch, men ogfaa i Vemnichs Polyglotten-Lexicen der Naturge— 

ſchichte, og hvis Betydning jeg kun har varet iſtand til at gjætte 

af dens Stilling mellem Brufkfiſkene, ſamt af den Omſtendighed, at 

Navnet Seaowl i England ſtundom anvendes paa denne Fiſk. 

ik) Dobbelt anføres Gadus Morhua: ſom Dorſch og Kabeljau. Om 

derimod de to ved Helgoland forekommende Torſk, ren morkegraa og 

en rodligtbrun, der begge ere finere af Smag, end Sſterſes-Torſken, 

men for lidet ſejglivede (zu weichlich), til at kunne taale Transport“; 

om disſe ligeledes ere Afarter, eller maaſke antyde Gadus minutus 

Linn. og Gadus luscus Linn., kan jeg ikke afgjere. Endvidere 

mener jeg, at die gemeine Scholle og die Glatbutte eller Elb— 

butte falde ſammen ſom Platessa vulgaris Cuv.; der Flußbarſch 

og der Seebarſch ſom Perca fluviatilis Linn.; der Meergrun— 

del og der Blaugrundel ſom Gobius niger Linn. ; der Stint og der 

Seeſtint ſom Osmerus Eperlanus Linn.; der Glatrochen og der 
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altſaa omtrent er to hundrede Mar yngre end Shonevelvdes, 

giver et nyt Bevis paa, at Kundffaben om Hertugdommernes 

Fiſte i Dette Tidsrum ingen Fremſtridt har gjort. At jeg ikke 

har optaget den i den efterfølgende tabellariſte Overſigt, ligger 

ſaavel i dens ringe indre Betydning og mit Übekjendtſkab til Kilden, 

hvoraf den er oſt, ſom ogſaa i den Omſtendighed, at den for 

en Del er affattet i faa almindelige og ubeſtemte Üdtryk, at den 

ikke vel vil foje ſig ind under en Tabels beſtemte og ſtive For— 

mer; ſaaledes angives „to Arter Hundeſtejler“; hvor det altſaa 

bliver at gjætte, om, af vore tre almindeligt forekommende og 

allerede Schoͤnevelde bekjceendte Arter, Casterosteus pungitius 

eller Spinachia vulgaris ffal udſtydes; tre Arter Naaleſiſke tælles, 

men det overlades ligeledes til Leſerens Skjonſomhed, fælv at 

vælge disſe Arter; „nogle Arter af Hajfiſke“ tildeles Hertug— 

dommernes Fauna, men kun der Dornhaj (Acanthias vulga— 

ris) navngives o. ſ. v. Alt dette kan være meget rigtigt i en 

Skolebog, og anføres allſaa ikke ſom nogen Dadel “). 

Spitzrochen ſom Raja Batis Linn.; der Dornrochen og der Wagel— 

rochen ſom Raja elavata Linn. Muligt er det ogſaa, at der Breitling 

og die Sardelle maa forenes; at die Aeſche (Thymallus vulga— 

ris Cuv.) og der Kaulkopf (Cottus fluviatilis Linn.) maa falde 

bort o. ſ. v. 

*) J Tidsſkrifter træffes hiſt og her nogle Beretninger om Herlug— 

dommernes Fifte, Saaledes i Neue Schleswig-Holſteiniſche Pros 

vincialberichte f. 1812 i en unavngiven Forfatters »Bemerkungen 

auf einer kleinen Reiſe von Altona nach den Elbgegenden Holſteins“ 

en Fortegnelſe over Elbfiſkene (S. 43 —45). J ſamme Tidsſkrift 

f. 1818 S. 252 en Angivelſe over de ved Ekkernferde forekommende 

Fiſke o. ſ. v. Men de indeholde Intet, ſom jeg har kunnet benytte. 

Og dette gielder ogſaa med Henſyn til Topografierne, for ſaavidt 

de ere mig bekjendte. — Pderlig flæt og intetſigende er ogſaa den 

Fortegnelſe, ſom Gudme meddeler i fin Bog: Schlesvig-Holſtein, S. 166 

167. Den er ſammenflikket af det nysnævnte tarvelige Materiale, og Nav⸗ 
f 73" 
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Vor Literatur beſidder fra dette Aarhundrede nogle Smaa— 

Afhandlinger om Fiſterierne af J. With, A. H. Stibolt, 

Neckelmann og P. C. Moller?), ſom, uagtet de kun give et 

meget ſparſomt ichthyologiſt Udbytte, ifær hvad de to forſte ans 

gaar, dog her maa nævnes. Vigtigere end disſe to bliver dog 

Neckelmann, ſaavel ved den fiſkerige Egn, der udgjor Gjen— 

ſtanden for hans Underſogelſe, ſom ved de ikke fag brugbare Ef— 

terretninger, hvilke dygtige Fiſkere og Fiſkegaardsejere have med— 

delt ham, og ſom han, ſtjondt ikke underſtottet af zoologiſt Kund— 

ſtab, dog har benyttet med Omhu.“ *) — Mollers lille Sfrift 

indeholder nogle Bemeerkninger om de almindeligere Fiſkes Nar⸗ 

melſe til den nordoſtlige jydſte Kyſt og deres Fjernelſe fra den 

med Aarstidernes Omſtiftning. Dog, disſe Skrifter kommer jeg 

i ſin Tid alle tilbage til ved Behandlingen af Fiſterierne, for 

hvilke de have ſtorre Vigtighed end for Ichthyologien. 

Den Impuls, ſom Zoologien i Begyndelſen af nærværende 

nene ere ſtundom fordrejede af Garneelen ger han ſaaledes en 

Fiſt, Gormeln. (Endnu fral jeg bemerke, at en Kolpin, Told— 

forvalter i Lütjenburg, i Begyndelſen af dette Aarhundrede beſkjef— 

tigede fig med Udarbejdelſen af en holſtenſk Ichthyologi, og at en 

Prøve af denne er givet i de ovenmeldte Provinc, Ber. f. 1813 S. 

569 —577. Denne Prøve, ſom afhandler Sperdfiſken og Saug— 

fiſken (1), er blet en Kompilation, da Forfatteren ikke ſelv har ſet 

nogen af disſe Fiſke, og optager den ſidſte iſer efter Olearius og 

Siemſen; og efter den ſynes der ikke juſt at være nogen Aarſag 

til at beklage, at aldrig mere af dette Arbejde er blevet offentliggjort. 

*) Disſe Skrifters Titler findes i den følgende Bogfortegnelſe angivne. 

*) Paa dette Sted maa jeg ogſaa erindre de haandſkrevne Efterretnin— 

ger om Fiſkene i Randersfjorden, ſom forhenværende Apotheker Faith 

velvilligt har meddeelt mig, og ſom jeg ved Laxearternes Behand— 

ling har benyttet. Som ivrig Ven af Fiſkeriet og ſom mange— 

aarig Ejer af Randersfjordens fortrinligſte Laxegaard har denne 

Mand ikke ſavnet baade god Lejlighed og idelig Anledning til Jagt— 

tagelſer over Egnens Fiſke. 
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Aarhundrede modtog af Cuvier og andre udmærfede franffe 

Naturforſkere, gjorde ogfan, ſtjondt noget ſenere, fin oplivende 

Kraft gjceldende hos os, og Faber fortjcner her forſt at komme 

i Betragtning. Det er vel ifær ſom Ornitholog, han har er— 

hværvet fig et Nayn; men ogſaa af Kundſkaben om vore Ziffe 

har han Fortjcneſter. Det kan vel ikke nægtes, at han i en 

temmelig høj Grad ſavnede Studier og Forkundfkaber; hvad dog 

maaſte tor undſkyldes med Tiden og ydre Forhold, Heller ikke beſad 
han den fornødne Kritik, og man ſtodes ikke fjældent over hans 

Smagloshed. Men han hasde et ſkarpt Øje, og var en flittig og 

ivrig Jagttager i Naturen; iſcer bor det ikke glemmes, at han, 

medens Zoologien hos os endnu ikke ret var vakket af en langs 

varig Dvale, ufortrødent, i en temmelig iſoleret Stilling og uns 

der ugunſtige Vilkaar, arbejdede fremad, uden at lade fig ſtandſe 

af deprimerende ydre Indvirkninger. Ogſaa maa erindres, at 

han ikke kunde opoffre ſig udelukkende til Zoologien, men kun turde 

ffjænfe denne fan megen Tid, ſom han var iſtand til at unddrage 

Examenslesning, Embedsforretninger o. ſ. v. — For i et Par 

Ord at ſammenfatte Fabers Fortjeneſter af vor Fiſkefauna, da 

ſtylder denne ham to Fiſtearter, en henhørende til Torfkefamilien 

(Gadus luscus Linn.) og idetmindſte en til Flyndrene (Platessa 

saxicola Fab.“). Ogſaa er det ham, ſom forſt har ftræbt, ſtjondt 

ikke altid heldigt, at udrede den Forvirring, der heerſkede med 

Henſyn til de nordiſte Flynderarter. Hans ichthyologiſke Hovedar— 

bejde, Beſkrivelſen over Islands Fiſke, ſynes efter Titelen at være 

den egentlige danſke Fauna uvedkommende, men indeholder dog 

adſkillige lejlighedsviſe Bemeerkninger over danſke Fiſkes Fore— 

kommen, Vandringer, Navne o. ſ. v.“) 

*) Efterſom man narer forſkjallige Anſkuelſer over Synonymien, kan man 

være af forſkjcllig Mening, om man ſkal tillegge ham pdagelſen af 

en eller flere Flynderarter for vor Fauna. 

*) Efter Fabers tidlige Død — i en Alder af 33 Aar — kom Etats— 

raad Reinhardt i Beſiddelſe af hans naturhiſtoriſke Efterladenſkaber 



1158 

Niels Hofman-Bang, befjændt i vor Literatur ſom Bota- 

nifer”), har i Tidsſkrift for Naturvidenſkaberne meddelt Be— 

merkninger om de ved det nordlige Fyen og i Odenſefjord fore— 

kommende Fiſke. Skjondt hans Fortegnelſe viſtnok langtfra ikke 

tor anſes for fuldſteendig, og ſkjondt han har været temmelig 

uheldig i Arternes ſyſtematiſke Beſtemmelſe; faa favner denne 

lille Afhandling dog ikke fin Interesſe, paa Grund af adftillige 

over Fiſkenes Træf, Forplantning og Levemaade indſtroede Ans 

merrkninger og Jagttagelſer. 

Altonaeren Gottſche, ſom for en Snes Aar ſiden opholdt 

fig længere Tid i Kjobenhavn, og under dette Ophold ivrigt hen— 

gav fig til Underſogelſen af vore Fiſke, ſaavel i anatomiſt ſom i 

ſpeciel zoologiſt Henſeende, har ſom Frugten af fine Studier i ſidſte 

Retning leveret en Beffrivelfe over de ſjellandſke Flynderarter. Det 

er vel ikke lylkedes Forfatteren at berige vor Fauna med nogen 

ny Art, men, hvad Underſogelſens Grundighed angaar, ſtaar 

dette fortiænftlige Arbejde langt over Fabers Afhandling om 

de nordiſke Flyndre. 

Den afdøde Univerſitetsleerer i Zoologien og Beſtyrer af det 

Kongelige naturhiſtoriſte Muſeum, J. C. H. Reinhardt, har 

kun givet meget faa ligefremme Bidrag til vor Fiſkefauna; hvori— 

med han, ſaavel i fine Recenſioner af Fabers Sfrift over Is— 

lands Fiſte og af Nilsſons Prodromus, ſom i ſine til for— 

ffjællige Tider meddelte Smagopſatſer til de gronlandſte Fiſtes Kjend— 

og Optegnelſer, og af ham tilſtededes mig i fin Tid Adgang til disſe 

Optegnelſer; hvilke jeg ovenfor, dog meget ſparſomt, har citeret, De in— 

deholde nemlig — idetmindſte i ichthyologiſk Henſeende — intet af 

Betydenhed, ſom ikke allerede af Faber er benyttet i hans forſkjal⸗ 

lige Smaabidrag til Tidsſkrift for Naturvidenſkaberne. 

„) Hans elſtvœrdige Perſonlighed og hans Gjaſtfrihed vil ikke mindre 

være bekjendte for naſten Enhver, ſom i Danmark beftjæftiger fig 

med Naturhiſtorien. 



1159 

ffab, faar Leilighed til mere indirekte at oplyſe adſtillige Punk— 

ter af Nordens Ichthyologi. I de ſidſtncvnte Bidrag viſer han ſaa— 
leves oftere, at Grönlands Arter ikke, ſom man tidligere uden 

nærmere Provelſe for hurtigt havde antaget, ere identiſke med de 

i vore Have forekommende, og berigtiger ſaaledes Foreſtillingerne 

om Arternes Udbredelſe. Hans Opmuntringer til ſtrengere Kri— 

tik i Artsbeſtemmelſerne, til Jagttagelſen af de anotomiſke For— 

hold o. ſ. v. fortjene al Bifald. Af nye Arter for vor Fiſke— 

fauna har han haft Lejlighed til at iagttage Brama Rayi Bl., 

Trachypterus Vogmarus Vale. og Seomberesox Camperi Lac.“) 

Denne Overſigt bor ilke ſluttes, uden at udtrykke Ans 

erfjændelfen af de Berigelſer, vor Fiſkefortegnelſe har modtaget 

gjænnem ſvenſte Fauniſter: Schagerſtrom, Nilsſon, Ek— 

ſtrom, Fries og Flere. Ligeſom i Sverige Interesſen for 

naturhiſtoriſke Studier i Almindelighed, ſom Folge af Linnés 

dybe Indvirken paa Nationen, er mere levende end hos os, ſaa— 

ledes tillægger man ogſaa der fauniſtiſte Beſtjeftigelſer en højere 

Vigtighed og Betydning. De finde derfor talrigere Dyrkere, og 

næppe gaar Forckomſten af et eller andet ſjcldent Dyr uendſet 

tabt for Videnſkaben. For vi kunne vente mangt et tvivlſomt 

Punkt i vor Fauna oplyſt, mage vi forſt oppebie en villigere 

Anerkjendelſe i vort Fædreland af fauniſtiſke Beſtrebelſer, ligeſom 

en ſtorre Üdbredelſe af grundig naturhiſtoriſt Dannelſe. 

**) Adſkillige Forfatteres Bidrag til vore Fiſkes Naturhiſtorie forekomme 

mig at være for ubetydelige, til at jeg her ſerſtilt behøver at omtale 

dem, til Ex. Schleeps o. ſ. v. Ogſaa den ved fin gronlandſke Fauna faa 

berømte Otto Fabricius forbigaar jeg her, da hans Hovedfor— 

tjeneſte af den ſkandinaviſke Ichthyologi er udhevet ovenfor i Til— 

læget til ferſte Del under Labrus mixtus Linn. 
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Gasterosteus 
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Fammenſtilling af forſkjellige Tiders og 

1853. 

Perca fluviatilis Linn. 

Labrax Lupus Cuv. 

Lucioperca Sandra 
Cuv. 

. ÅcerinaCernua Linn. 

. Trachinus Draco 

Linn. 

Mullus 
Linn. 

Surmuletus 

. Trigla Gurnardus 
Linn. 

. Trigla Blochii Yarr. 

Trigla Hirundo Linn. 

. Cottus Bubalis 
Euphr. 

. CottusScorpius Linn. 

. Åspidophorus cata— 
phractus Linn. 

Sebastes norvegicus | 
Åse. 

acu- 
leatus Linn. 

Gasterosteus pungi- 
tius Linn. 

. Spinachia vulgaris 
Cuv. 

| Sonas Kolding. 
1591. 

| 

Perca major, Aborn. 

Perca minor, Horch. 

Draco, Fierſing. 

Callionymus vel capi 
tosus, Vlck. 

St. v. Schonevelde. 
1624. 

perca major, Aborn. 

Lucioperca. 

Perca minor, Horch. 

Araneus v. Draco ma 

rinus, Fierſing. 

Mullus. 

Cuculus, Lyræ species. 

Alia Scorpii species. 

Scorpius marinus, Bld. 

Cataphractus. 

Aculeatus minor, 
Hundstaggen. 

Aculeatus alius, Hunds— 
taggen. 

Aculeatus marinus lon— 
gus. 



Th. Bartholin. 
1666. 

'Perca. 

'Perca minor. 

Araneus s. draco mari— 

Scorpius marinus. 

Aculeatus minor. 

| 
| 
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Forſatteres Fortegnelſer oper danke Sikke. 

Pontoppidan. 
1763. 

Perca fluviatilis. 
(Perca marina. 

Perca Lucioperca. 

Perca Cernua. 

Trachinus Draco. 

(Labrus Turdus? 
Mullus barbatus. 

Trigla Hirundo. 
( Knudde ?). 

Cottus Gobio? 

Cottus Scorpius. 

Gasterosteus aculeatus. 
Gasterosteus acanthias. 

Gasterosteus spinachia. 

O. Fr. Müller 
1276. 

(perca fluviatilis. 
perca marina. 

Perca Lucioperca. 

Perca Cernua. 

Trachinus Draco (til— 
dels). 

' Mullus barbatus. 

| Trigla hirundo. 

Cottus Gobio? 

Cottus Scorpius. 

Cottus cirris plurimis +. 
(Trachinus Draco (tild.). 

| Sparus Erythrinus. 7% 
Perca norvegica. 

Gasterosteus àculeatus. 

Gasterosteus spinachia. 



1853. 

. Pagelius centrodon- 
tus Cuv. 

. Brama Rayi Bl. 

. Scomber Scombrus 
Linn. 

. Thynnus vulgaris 
Cuv. 

. Xiphias gladius Linn. 

. Caranx Trachurus 
Linn. 

. Lampris guttatus 
Brünn. 

Trachypteres Vog— 
marus Val. 

Mugil Capito Linn. 

Gunellus vulgaris 
Cuv. 

. Zoarces viviparus 
Linn. 

Lmn. 

.. Gobius Ruthensparri 
Euphr. 

. Gobius minutus 
Penn. 

. Callionymus Lyra 
Linn. 

. Callionymus macu— 

latus Raff. 

1162 

Jonas Kolding. 
| 1594. 

| 

! 

| Thynnus, Tanthei. 

Gladius, Suerdfiſt. 

| 

Scombrus, Machrell. 

St, v. Schonevelde. 
1684. 

Scombrus. 

Thunnus, Tandthave. 

Gladius. 

Trachurus. 

Ophidion flavum et im- 
berbe. 

Go bio aliter Quappium, Tertia mustelarum spe- 
Aallquabbe. 

. Anarrhichas Lupus 

. Gobius niger Schn. | 

. Gobius microps Kr, | 

|| 

Ceies, Aalkubbe. 

Lupus marinus nostras. 

| 
Gobius niger. 

| 

| Gobius albus. 



Th. Bartholin. 
1666, 

Scombrus. 

Thynnus. 

Mustela fluviatilis? 

1163 

Pontoppidan. 
1763. 

(Strand⸗Karusſe ??) 
Scomber Scombrus. 

Scomber Thynnus. 

Scomber Trachurus. 

(Munke 22) 

Ophidion imberbe. 

' Blennius viviparus. 

Anarhichas Lupus. 

' «Gobius niger. 
' IGobius Jozo. 

O. Fr. Müller. 
1776. 

Scomber Scombrus. 

Scomber Thynnus. 

Scomber Trachurus. 

Scomber pelagicus +. 
Zeus cauda bifurca +. 

1 Trichiurus Lepturus +. 

| (Blennius Gunellus +, 
(Ophidium imberbe +, 

Blennius viviparus. 

Anarchichas Lupus. 

| 
Gobius niger. 
Gobius Jozo. 

| Gobius Aphya? 4. 

| 

Lyra +. 
Dracuncu- 

lus +. 

(Callionymus 



35 

36 

37 
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N | onas Kolding. St. v. Schonovelde. 
1 | ir 32 1624. 

Lophius piscatorius Rana piscatrix. 
Linn. | | 

. Labrus BerggyltaAsc. 

. Labrus mixtus Linn. 

| 
38. Crenilabrus melops 

Linn. | 

39. Crenilabrus rupestris | 

Linn. | 

40. Julis vulgaris Cuv. | | 

41. Gadus Morhua Linn. | (Asellus, Torſt. Asellus major, Kablag. 
' | en v. Galamus, — varius. 

Kabelag. — Nanus. 

42. Gadus gleſinus Asella, Kulle. Asellus minor, Koll. 
Linn. 

43. Gadus minutus Linn. 

44. Gadus luscus Linn.“ 

45 Asellus candidus pri— >. Merlangus vulgaris Albula, Hvidling. | 
A | 1146 Cuv. | mus, Witling. 

. Merlangus Carbona- (Asellus niger. 
rius. Linn. | jAsellus virescens, Se— 

herrn, Graſeherrn. 

47. Merlangus Polla- Asellus flavescens. 
chius Linn. | 

48. Merluccius vulgaris 
Cuv. | | 

19. Lota Molva Linn. Asellus longus. 

50. Lota vulgaris Cuv. | | Mustelamaculosa, Aal- 
| gquabbe. j 

34. Motella Mustela Linn. | Altera Mustela? 



Th. Bartholiu. 
1666. 

Asellus major. 
(— varius. 

Asellus minor. 

Alburnus?? 

Asellus longus. 

1165 

Pontoppidan. 
1268. 

Lophius piscatorius. 

Labrus rupestris. 

| (Gadus Callarias. 
1 — Morrhua. 
8 barbatus. 

Gadus Æglefinus. 

Gadus Merlangus. 

Gadus Pollachius. 

Gadus Molva. 

Gadus Lota. 

Gadus Mustela? 

Gadus Carbonarius. 

O. Fr. Müller. 
| 1226. 

Lophius piscatorius. 

Labrus Berg-Galt +, 

Labrus carneus. 1 
een 

Coryphæna novacu- 
( la 27 f. 

l us Turdus +, 
— Kone 1. 
n 
Labrus Suillus (tildels) . 

Gadus Callarias. 
| — Morrhua 5. 

— harbatus. 
| „ minutus 

Gadus Æglefinus. 

Gadus luscus +. 

Gadus Merlangus. 

(Gadus virens + 
— carbonarius. 

Gadus Pollachius +, 

Gadus Merluccius +. 
4 

Gadus Molva +. 

Gadus Lota. 

Gadus Mustela? 



55. 

56. 

57. 

58. 

66. 

67. 

. Brosmius vulgaris. 

. Platessa 

Rhombus 

Rhombus hirtus | 

Rhombus Cardina 

18583. 

. Motella cimbria 
Struss. | 

| 

. Raniceps fuscus Str. | 

Platessa vulgaris 
Cuv. 

Platessa Flesus Linn. 

Platessa Limanda 
Linn. 

Platessa microcepha- | 
lus Don. | 

. Platessa saxicola. 

limandoi- 
des Bl. 

| 

. Hippoglossus maxi- 
mus Mind. 

. Rhombus vulgaris 
Narr: 

maximus 

Linn. 

Abildg. 

Cuv. 

Solea vulgaris Cuv. 

Cyclopterus Lumpus 
Linn. 

8 
Solea minor, Samraſt. 

1166 

Jonas Kolding. 
1594. 

olea major, Stoerſtuller. 

Platessa, Flyndre. 

Rombus aculeatus, 
Huerre, Trindbutte. 

Lingulaca s. Buglossa, 
Tunge. 

(| 

St. v. Schonevelde. 
1624. | 

! 

(Qwalſter)? 
4 
I 

(Rhombus aureis punec: 
) tis notatus. 

Passer, Schickpleder. 

| Rhombus asper non 
aculeatus. 
|| 

Passer asper s. squa- 
mosus. 

Rhombus ad Citharos 
Rondeletii referen— 
dus? 

Aliud Passerum genus 
majus. 

Rhombus levis, Butt— 
pleder, Schlichting. 

Rhombus aculeatus, 
Werre, Trindtbutte. 

Solea v. Buglossus, 
Tungpleder. 

| 
Belennus, Stenbidde. Lepus marinus nostras. 

| | | 
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Th. Bartholin. Pontoppidan. 
1666. 1363. 

Passer? | Pleuronectes Platessa. 

Rhombus clavatus et | Pleuronectes Flesus. 
turbinatus? æt — Flesoides. 

| (meter) 
Pleuronectes Limanda. 

0 Limandoides? 

| Pleuronectes Lingua- 
tula? 

Pleuronectes Hippo— 
glossus. 

passer major. 

Rhombus levis. Pleuronectes Rhombus. 

Rhombus aculeatus. 

Pleuronectes Solea. 

Cyelopterus Lumpus. 

Pleuronectes maximus. 

| O. Fr. Miller, 
| 1226. 

| 
| 
Gadus Brosme n. 340 +. 

n. 344 +. 

(Blennius raninus +. 
fuscus +. 

Pleuronectes Platessa. 

— — 

| 
| 

— 

Pleuronectes Flesus. 
Limanda. — 

— 

Pleuronectes Cynoglos- 
sus7? 

Pleuronectes linguatula? 

Pleuronectes Hippoglos— 
Sus. 

Pleuronectes Rhombus. 

Pleuronectes maximus. 

| 
| y 

pleuronectes Solea. 

| 
| Cyclopterus Lumpus. 



68. 

69. 

76. 

7. 

78. 

19. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

. Thymallus 

1853. 

Liparis Montagui 
Don. 

Liparis barbatus 
Ekstr. 

. Salmo Salar Linn. 

. Salmo Trutta Linn. 

. Salmo Eriox Linn. 

3. Salmo Fario Linn. 

. Osmerus Eperlanus 
Linn. 

Cuv. 

CoregonusLavaretus 
Linn. 

vulgaris 

| 

| 

Coregonus oxyrhyn- | 
chus Linn. 

Silurus Glanis Linn.“ 

Clupea Harengus 
Linn. 

Clupea Sprattus 
Nilss. 

Clupea Schoneveldii 
Kr. 

Alosa Finta Cuv. 

Engraulis Encrasi— 
cholus Linn. 

Esox Lucius Linn. 

Belone rostrata Fab. | 

1268 

Jonas Kolding. 
1594, 

Salmo, Lar. 

Aurata, Øvet. 

Epelanus, Smelt. 

Aschia, æsche, Sterling. 

Helto, Helt. 

Halec, Sild. 

Halecula novaculæ for- 
mam referens, Rage— 
kniffſild? 

Lucius, Gedde. 

| 

St. v. — nevelde. | 
1624. | 

Salmo, Lar. 

Trutta Salmonata. 

(Hackenlaß, Rogenlaß)?“ 

Trutta. 

Spirinchus, Smelte. 

Marena? 
jAlbula nobilis (tildels) 

Helt, 

Albula nobilis (tildels) 
Snebbel. 

Silurus. 

Harengus, Syll. 

Sarda v. Sardina? 

Latulus. 

(Stüem⸗ Hering? 
Staffhering? 
(Alosa v. Alausa. 

Lycostomus balthicus. 

Lucius, Gedde. 

Acus, Horngiebe, Steen⸗ 
bidde. 



Th. Bartholin. 
1000. 

Salmo. 

Aurata. 

Trutta. 

Spirinchus. 

Albula nobilis. 

Silurus. 

Halec. 

Alosa. 

Danmarks Siſte, III. 

1169 

Pontoppidan. 
17203. 

Salmo Salar. 

Salmo Trutte. 
— Lacustris? 

Salmo Eriox? 

Salmo Fario. 

Salmo Eperlanus. 
Salmo Albula? 

Salmo Thymallus. 

Salmo Lavaretus. 

Salmo Oxyrhinchos. 

Silurus Glanis. 

Clupea Harengus. 

Clupea Sprattus? 

Clupea Alosa. 

Clupea Encrasiolus? 

Esox Lucius. 

Esox Bellone. 

O. Fr. Müller. 
1226. 

Salmo Salar. 

Salmo Trutta. 
— lacustris (tild).? 

Salmo Eriox. 

Salmo Fario. 

res Eperlanus. 
— Ahbbula (tildels)? 

Salmo Thymallus. 

Salmo Lavaretus. 

Salmo Oxyrhinchus. 

Silurus Glanis. 

Clupea Harengus. 

Clupea Sprattus? 

Clupea Alosa. 

Clupea Enerasiolus? 

Esox Lucius. 

Esox Belone. 

74 



86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

94. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99: 

100. 

101. 

1170 

Jonas Kolding. 1853. 1594. 2 

Scomberesox Cam- 
peri Lac. 

Carassius vulgaris | Carabus, Karutze. 
Kr. 

Barbus fluviatilis 

Agas. 

Gobio fluviatilis Fundulus, Grundling. 
Cuv. 

Tinca vulgaris Cuv. Tenca, Sudere. 

Abramis Brama Prasimum, Braſem. 
Linn. 

Abramis Blicca Bl. Blicca, Flyre. 

Abramis Wimba 
Linn. 

Abramis Ballerus 
Linn. 

Leuciscus ery- Rubiculus, Rudſkallig. 
throphthalmus 
Linn. 

Leuciscus Rutilus Erythrinus, Skallig. 
Linn. 

Leuciscus Idus“Linn. 

Leuciscus Dobula 
Linn. 

Leuciscus Grisla— 
gine Linn. 

Aspius Alburnus 
Linn. 

Aspius rapax Agas. 

St. v. Schonevelde. 
1624. 

Cyprinus brevis n. 4 
& 2. 

Barbus. 

Fundulus, Grumpel, 
Sandheſt. 

Tinca, Südhere. 

Cyprinus latus vel 
Brama. 

|Ballerus. 

(Bleye & Bleyer)? 
(hliten, Plitfiſche)? 

Nasus. 

(Rutilus, Rudſchallig(tild.) 
„(Ruden). 

Rutilus (tildels). 

Coracinus (Rapen und 
Maguntken)? 

Leuciscus (Alandt)? 

Capito minor, Has- 
selæ? 

Dobula? 

Albula minor, Luyer. 

Capito rapax. 



Th. Bartholin. — 
1666. 

Cyprinus brevis. 

Barbus. 

Fundulus. 

Tinca. 

Cyprinus latus. 

Blicca ? 

Rutilus. 

Ballerus?? 

Albula minor. 

1171 

Pontoppidan. 
1263 Cd 

Cyprinus Carassius. 

Cyprinus Barbus. 

Cyprinus Gobio. 

Cyprinus Tinca. 

Cyprinus Brama. 

Cyprinus Ballerus? 

Cyprinus Nasus? 
— Wimba? 

Cyprinus Erythroph- 
thalmus. 

Cyprinus Rutilis. 

Cyprinus Idbarus. 
— Ius. 

(Rinte o. ſ. v.) 

Cyprinus Dobula? 

Cyprinus Grislagine? 

Cyprinus Alburnus. 

O. Fr. Müller. 
1776. 

Cyprinus Carassius. 

Cyprinus Gobio. 

Cyprinus Tinca. 

Cyprinus Brama. 

Cyprinus Ballerus (til⸗ 
dels)? 

Cyprinus Wimpa? 

Cyprinus Ballerus (til⸗ 
dels) 2. 

Cyprinus Erythrophthal- 
mus. 

Cyprinus Rutilus. 

Cyprinus Idbarus. 
— Idus. 

Cyprinus Dobula? 

Cyprinus Grislagine? 

Cyprinus Alburnus. 

Cyprinus Aspius 74. 

74* 
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Jonas Kolding. St. v. Schonevelde. 
N 1894. 1624. 

102. Pelecus cultratus 
Linn. | 

103. Phoxinus Aphya Minutulus, Elriſte. (Phoxinus. | 
Linn. (Aphya? 

104. Cobitis barbatula Cobitis fluviatilis. 
Linn. 

105. Cobitis fossilis Linn. Poecilias. 

106. Botia Tænia Linn. Tænia cornuta. 

107. Ammodytes Tobia— Tobianus. 
nus Linn. 

108. Ammodytes Lancea 
Cuv. 

109. Anguilla Conger Anguilla decumana? 
Linn. 

140. Anguilla migrato- Anguilla, Aal? Anguilla, Pinneke? 
ria Kr. 

114. Anguilla acutiro— Conger, Soe- Aal? Anguilla vulgaris. 
stris Varr. ? 

112. Anguilla latirostris Peculiaris Anguillarum 
Yarr.? species, Aal-Moder? 

143. Siphostoma Typhle Acus altera species. 
Linn. 

144. Siphostoma Acus Acus apud Silt et Vore? 
Linn. 

145. Syngnathus æquo- 
reus Linn. 

116. Nerophis Ophidion 
Lin. 

117. Nerophis lumbrici— 
formis Yarr. 

118. Orthagoriscus Mola 
Linn. 



Fh. Bartholin. 

Aphya? 
Phoxinus. 

Anguilla? 

Congrus? 

1173 

Pontoppidan. 
1263. 

Cyprinus Phoxinus. 

Cobitis Barbatula. 

Cobitis Tænia. 

Ammodytes Tobianus. 

Muræna Anguilla (til- 
dels). 

(Klepaal). 

Syngnathus Typhle. 

Syngnathus Acus. 

Syngnathus æquoreus. 

O. Fr. Müller. 
1226. 

Cyprinus Phoxinus. 
. 

Cobitis Barbatula. 

Cobitis Tænia. 

Ammodytes Tobianus. 

Muræna Conger. 

Muræna Anguilla (til- 
dels). 

Syngnathus Typhle. 

Syngnathus Acus. 

Syngnathus æquoreus. 

Syngnathus Ophidion. 



1853. 

Acipenser Sturio 
Linn. 

. Chimera monstro— 
sa Linn. 

Scyllium Canicula 
Linn. 

Galeus vulgaris 
Flm. 

. Lamna cornubica 
Gml. 

Acanthias vulgaris 
Riss. 2 

Spinax niger Low. 

Seymnus microce— 
phalus Bl. 

. Raja radiata Don. 

. Raja clavata Linn. 

Raja Batis Linn. 

. Raja fullonica Linn. 

: Raja lintea Fr. 

. Raja vomer Fr. 

. Trygon Pastinaca 
Linn. 

. Petromyzon mari— 
nus Lin. 

. Petromyzon fluvia- 
tilis Linn. 

. Petromyzon Pla- 
neri Bl. 

1174 

Jonas Kolding. 
1594. 

Sturio, Stoer, regius 
piscis. 

Canicula marina, Hoe- Can 
fiſt. 

Rombus, Kuehale, 
Skrubbe. 

Raja, Rochel? 
Passer, Schade? 

Oculata, Negendyn? 

St. v. Schonevelde. 
162. 

Acipenser, Store. 

is Acanthias, Hoe— 
fiſch. 

Raja clavata. 

Raja levis. 

Pastinaca, Worntepel. 

Lampetra. 

Lampetra fluviatilis, 
Negendyn. 



Th. Bartholin: - 
1666. 

Accipenser. 

| Squatina ? 
9 

Rhombus“ 

Raja. 

Lampetra? 

1175 

Pontoppidan. 
1263. 

Accipenser Sturio. 

Squalus Acanthias. 

Raja clavata. 

Raja Batis. 

Raja Pastinaca. 

Petromyzon fluviatilis. 

O. Fr. Müller. 
1226. 

(Acipenser Sturio. 
Echeneis Remora 22. 

Chimera monstrosa. 

Squalus Catulus?? (til⸗ 
dels) 3. 

Squalus glaucus 3. 

Squalus Acanthias. 

Squalus Spinax . 

Squalus Carcharias +. 

Raja clavata (tildels). 

Raja clavata (tildels). + 

Raja Batis. 
— celavata (tildels). 

Raja Pastinaca. 

Petromyzon marinus 5. 

Petromyzon fluviatilis. 

"2 



1176 * | 

onas Kolding. St. v. Schonevelde. | 
1853. ls: sm 1624. | 

137. Ammocoetes bran- 
chialis Linn. | 

138. Myxine glutinosa | 
Linn. | 

139. Branchiostoma lan- 
ceolatum Pall. 

Anmerkning. Hvor flere Navne i denne Overſfigt ere ſtillede tet under 

hinanden og forenede ved en Klammer, tilkjendegives derved, at de tilſammen kun 

udgføre en Art, for hvilken det gjeldende Navn findes ligefor til Venſtre i den forſte 

Napneliſte. Hvorimod et tilføjet „(tildels)“ antyder, at Forfatteren under et Navn 

ſammenblander flere Arter. Sporgsmaaltegn efter et Navn giver at forſtaa, at dets 

Plads ikke er uden Tvivl. Det i den müllerſte Fortegnelſe efter mange Navne an— 

— 
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Th. Bartholin. Pontoppidan. | O. Fr. Müller 
1666. 1763. 1276. 

Petromyzon branchia- 
1 lis +. 

Myxine glutinosa +. 

bragte + betyder, at Arten hos Müller kun fremtræder ſom norft, islandſt eller over— 

hovedet ſom fremmed for den danſte Fauna. J Roldings og Schoneveldes For— 

tegnelſer ere de af disſe to Forfattere angivne danſte Trivialnavne tilføjede, fordi 

de oftere give Oplysning, og ere af Interesſe. — Hovedfortegnelſen, eller den forſte, 

kan, om man vil, forøges med et Par i Tillcgene omtalte Numere: Sebastes vivi— 

parus Kr., Cantharus griseus Cuv. o. ſ. v. 
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Fortegnelſe oper Forfattere, 

ſom ved dette Skrifts Udarbejdelſe ere 
benyttede og citerede”), 

Aagaard (Knud): phyſiſt, veconomiff og topographifk Beffrivelfe 

over Thye, beliggende i Thiſted Amt, Aalborg Stift. Viborg, 

1802. 8. N 

Aagaard (Knud): Befkrivelſe over Torning Lehn. Et Bidrag til 

Kundſtab om Hertugdommet Slesvig. Kjobenhavn, 1815. 8. 

Abildgaard (Peder Chriſtian): almindelige Betragtninger 

over Indvolde-Orme o. ſ. v. (i Skrivter af Naturhiſtorie-Sel⸗ 

ſkabet 1. Binds 1. Hft. S. 26 flgd.). 

— — — Beſtrivelſe af tvende nye Inſekter, henhørende under den 

Linneiſte Slægt Monoculus og den Müllerſte Slægt Caligus 

(ibid. III., 2. S. 46 flgd.) 

— — — Beſtrivelſe af en ny Igle, funden paa Gjallerne af 

Storen (ibid. III., 2 S. 55 flgd.) 

— — — Beeſtrivelſe af en Gjelle-Orm (TLernæa), funden paa 

Braſens Krop (ibid. III., 2 S. 57 flgd.) 

— — — Beſtrivelſe af en Snylte-Orm, funden paa Horn-Fiſtens 

Gjeller (ibid. III., 2 S. 59, flgd.) 

— — — anatomiſche Beſchreibung des Saugers, Myxine gluti- 

nosa Linn. (i „Schriften naturforſchender Freunde“ X., 193 

flgd.). 

Acta med. & philos. hafn. efr. Bartholin. 

*) De faa Skrifter, ſom jeg ikke har kunnet erholde Adgang til, og 

derfor har maattet citere paa anden Haand, ere merkede med en Aſteriſt. 
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Acta Helvetica physico-mathematico-botanico-medica, figuris 

nonnullis illustrata et in usus publicos exarata. Vol. VIII. 

e. 75 tab: æn. Basileæ, 1751—77. 4, 

Acta societatis regie scientiarum Upsaliensis ann. 

1740-1750. V vol. c. 18. tab. æn. Stockholmiæ, 1744 51. 4. 

A gass iz (L.): Histoire naturelle des Poissons d'eau douce de 

Europe centrale. Neuchatel, 1839 —42. 

Agassiz (L): recherches sur les Poissons fossiles, comprenant 

une introduction à l'étude de ces animaux; l'anatomie com- 

parée des systemes organiques qui peuvent contribuer à fa— 

ciliter la determination des espèces ſossiles; une nouvelle 

classiſication des Poissons et cæt. et cœt. V vol! Neuchatel, 

1833 - 43. gr. 4. av. Atlas de 384 pl. lith. qu. gr. fol. 

Albertus Magnus: opus de Animalibus. Venetiis, 1519, fol. 

Anderſon (Johann): Nachrichten von Island, Grønland und der 

Strasſe Davis, zur wahren Nutzen der Wisſenſchaften und der 

Handlung. Mit Kupfern und einer genau eingerichteten Land— 

charte. Nebſt einem Vorberichte von den Lebensumſtänden des 

Verfasſers. Frankfurt u. Leipzig, 1747. 8. 

Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte. Her- 

ausgegeben von der Direction desselben. 2 Bde. od. 5 Ab- 

theil. (Mit Kpfrn. u. lithogr. Tafeln). Wien, 1835 40. gr. 4. 

Annales du Museum d'histoire naturelle, par les professeurs 

de cet établissement. 20 vol. av. planch. Paris, 1802 — 1813. 4. 

— — — Nouvelles. 4 vol. av. planch. Paris, 1832-35. 4. 

Annals, The, and Magazine of natural history, of zoology, bo- 

tany and geology. Conducted by W. Jardine, P. J. Selby, 

Johnston, David Don and Richard Taylor, London, 1838. 

sequ. 8. With plat. 

Aphelen (Hans v.) ſ. Bomare. 

Archiv für Naturgeschichte. In Verbindung mit mehre- 

ren Gelehrten herausgegeben von Ar. Fr. Aug. Wieg- 

mann und nach seinem Todte von W. F. Erichson, 

nachher von F. H. Troschel. Berlin, 1835 flgd. 8. M. 

Kpfrn. u. Steintfln. 
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Archiv fur Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche 

Medicin, in Verbindung mit mehreren Gelehrten herausge- 

geben von Joh. Müller. Berlin, 1834—1853. 8. M. 

Kpfrtfin. 

Artedi (Petri), Angermannia-Sueci, Bibliotheca ichthyologica 

seu historia litteraria Ichthyologiæ &. e. Fmendata et aucta 

a. Joh. Jul. Walbaum. Grypeswaldiæ, 1788. 4. 

— — Philosophia ichthyologica et. cæt. Emend., et aucta 

a J. G. Walbaum. Grypesw. 1789. 4. (C. tabula ænea). 

— — Gegnera Piscium, in quibus Systema totum lehthyo— 

logie proponitur et ct. Emend. et aue. a J. J. Walbaum. 

C. tab. æn. III. Grypesw. 1792. 4. 

— — Synonymia nominum Piscium fere omnium et cæt. 

Ichthyologiæ pars IV. Editio II. Grypesw. 1793. 4. 

— — Descriptiones specierum Piseium et eæt. Iehthyologiæ 

pars V. Editio II. Grypesw. 1793. 4. 

Ascanius (Peder): leones rerum naturalium ou figures enlu- 

0 

minées d'histoire naturelle du Nord. Copenhague, fol. (Ca- 

hiers I IVeme chez E. A. H. Möller, imprimeur du Roi et 

de l'Université, 1806; Cahier Veme chez N. Möller et fils, 

1805). 50 planch,. enl. av. texte.) 

*) At de fire forſte Hefter have et ſenere Trykkeaar end det femte, 

maa vel forklares derved, at Texten til disſe er bleven trykt 

paa ny, for at kunne levere fuldſtcendige Exemplarer af Verket. 

Reſtoplaget af dette, henimod et halvt Hundrede Exemplarer, ak— 

kvirerede (1831, om jeg erindrer ret) Profesſor Eſchricht af 

Profesſor Vahls Enke for en Übetydelighed. Den ſchubotefte 
Boghandling har ſenere haft det i Kommisſion (Priſen efter En— 

gelmann 25 Thlr. eller 37 Rbdlr.? jeg finder ikke Bogen i det 

danſte Forlagskatalog). Jeg formoder, at Reſtoplaget nu, efter mere 

end tyve Aars Forlob, ſiden Pr. E. kom i Beſiddelſe af det, for 

ſtorſte Delen er gaaet til Udlandet, og, da Kobberpladerne alle— 

rede for meget lang Tid ſiden ere tilintetgjorte, — eller noiag— 

tigere forvandlede til Kasſeroller og Thekjedler — vil dette Verk 

vel ſnart være at regne blandt Sjeldenheder hos os. — Endnu 
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Ausonii Burdigalensis Opera. Edit. bipont. 1785. 8. 

Bacon (Fr.) of Verulam: the history of Life and Death. Lon- 

don, 1623. 8. 

Baden (Gust. Lud v.): Dansk-Norsk Historisk Bibliothek, in- 

deholdende Efterretning om de Skrifter, som bidrage til 

dansk-norsk Historiekundskab. Odense, 1815. 8. 

Baker (Henry): letter concerning a new discovered Sea-In- 

sect, the Eye sucker (Philos. Transact. abridg. Vol. X, 

prt. III.) 

Bakker (Gerb.): Osteographia Piscium; Gadi præsertim Ægle— 

ſini, comparati cum Lampride guttato, specie rariori. Jco— 

nes accedunt forma majore, ære ac lapide express. Gro— 

ningæ, 1822. Smaj, C. 1 tab. picta et 12 tab. lith. (in 4maj). 

Bartholini (Thomæ) Acta medica et philosophica Hafniensia. 

Cum æneis figuris. Vol. quinque. Hafniæ, 1673 1680. 4. 

— — — Epistolarum medieinalium a Doctis vel ad Doctos 

scriptarum Centuriæ quatuor. Hafniæ, 1763-67. 8. 

troer jeg at burde tilføje en bibliografiſt Notice om forſte Udgave af 

forſte Hefte, der, ſom ovenfor berørt (S. 144 og forſte Del S. 57 

Anm.), udkom med franff og danſt Tært ved Siden af hinanden. Der— 

imod finder jeg ingenſteds omtalt en Udgave med tydſt Text. Imidler— 

tid har jeg en ſaadan for mig: leones rerum naturalium oder Ab— 

bildungen zur Erläuterung und Verbesserung der Natur-Ge— 

schichte. Erstes Heft; worin auf X Kupfer-Tafeln vorgesteilet 

sind: Tab. I. Der Bergylte, Norv. Tab. II. Der Sandspiring. 

Germ. Tobis Dan. Tab. III. Der Makrel. Tab. IV. Der Dorsch, 

Germ. Torsk Dan. Tab. V. Der Tydtling, Germ. Titlingen 

Dan. Tab. VI. Der Hornfisch. Tab. VII. Der Petermanneken, 

Germ. Fjæsing Dan. Tab. VIII. Der weisse Rabe. Tab. IX. 

Der Rödbresling, Dan. Tab. X. Die See-Tulpe. Kopenhagen, 

Gedruckt bey Claude Philibert. 1767. Lille Tvær-Folio. Ti⸗ 

telbladet tildels med rode Bogſtaver. Texten trykt med dobbelte 

Spalter, 56 S., hvoraf dog Smudstitel, Titel og Fortale bort— 

tage ſerten. Denne Üdgave ter viſtnok tælles blandt de ſtorre 

Sjeeldenheder i vor Literatur. — Hvad Skjcebne Ascanius's 

endnu ikke udgivne Originaltegninger have haft, er mig ubekjendt. 
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— — — Historiarum anatomicarum et Medicarum rariorum 
Centuriæ. sex. Hafniæ, 1654—61..8, sål 

— — — de Medicina Danorum domestica dissertationes decem. 

Cum ejusdem vindiciis et Additamentis. Hafniæ, 1666. 8. 

— — — de Unicornu observationes novæ. Secunda editione 

auctiores et emendatiores editæ a ſilio Casparo Bartholino. 

Amstelædami, ap. Henr. Westenium, 1678. 12. Cum 

tab. æn. 

Belon Pierre): de Aquatilibus libri II. Parisiis, C. Stephani, 

1553, 8 obl, Med indtrykte Traſnit. i 

Beneden (P. J. van); les Helminthes cestoides. Considérés 

sous le rapport de leur métamorphoses, de leur composi— 

tion anatomique et de leur classification et mention de 

quelques espéces nouvelles. Bruxelles, 1849. 8, (Extrait du 

tome 16. n. 10 des Bulletins de l'Acad. roy, de Belgique.) 

— — — Notice sur un nouveau genre d'Helminthe cestoide. 

Av. 1 planche. Bruxelles, 1849. 8. (Extrait de t. 16 n. 2 

des Bulletins de Acad. roy, de Belgique). 

Berntſen (Arent), Bergen: Danmarckis oc Norgis Fructbare 

Herlighed, vdi fire Bøger forfattet o. ſ. v. Prentet i Kjoben— 

hafn aff Peder Hake, Univerſitetz Bogtr. Anno 1656. Paa 

Jørgen Holſt's Bogf. Bekoſtning. ) 4. 

*) Paa Titelbladet angives, ſom ovenanfort, 1656 ſom Trykkeaar, 

og jeg finder Intet dertil  bemærfet hos Nyerup, Baden, 

i Hjelmſtjernes Katalog eller andenſteds. Men i forſte Bog 

følger efter Side 172 et annet Titelblad: „Danmarckis Delinea- 

tion det er: Rictig Antegnelſe om Danmarckis Riges Deelelſſe 

udi Lande, Stiete, Syßle o. ſ. v. Prentet i Kjobenhafn Anno 

1653.“ Og atter efter Side 244 et Titelblad: „Den forſte Bogs 

anden Part. Foreſtillende Norgis fructbare Herlighed o. ſ. v. 

Prentet i Kjøbenhavn Aar 1655.“ Disſe Afdelinger have fort— 

lobende Paginering (foruden Titelblad og Dedikation 352 Sider). 

Med anden Bog begynder en ny Paginering, ſom lober fort for 

de tre ſidſte Bøger (tilſammen 652 Sider foruden de vidtløftige 

Regiſtere); men anden Bog angives paa Titelbladet ſom tryft 
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Bing (Lars Hess): phyſiſt og oekonomißfk Beſtrivelſe over Øen 

Lesbe, beliggende i Categat under Hiorring Amt i Aalborg 

Stift. Kjobenhavn, 1502. 8. Med to Kobbertapler og Titel- 

vignet(Kort over Leso.) 

Blainville v. Faune francaise. 

BIO ch (Marcus Eliezer): allgemeine Naturgeschichte der 

Fische. 12 Theile. gr. 4. Mit 432 illum. Kpfrn. in fol. 

Berlin, 1782-95. (De tre forſte Dele ogſaa under Titelen: 

Oekonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. 3 

Thle m. 108 Kpfrn. 178285; og de ni ſidſte: Naturge- 
schichte der ausländischen Fische u. s. v.“. 

BIochii (M. E.) Systema ichthyologiæ, iconibus CX illustratum. 

Post obitum auctoris opus inchoatum absolvit, correxit, in- 

terpolavit J. Gtl. Schneider. Duo tomi. Berlin, 180. Smaj. 

Blumenbach (Joh. Frieder.): Handbuch der Naturgeſchichte. 

11te Ausgabe. Göttingen, 1825. gr. 8. 

Boie (Fr.): baandſtrevne Meddelelſer over nogle danfke Fiſke. 

Bonaparte (Carlo Luciano, Principe de Musignano): Icono- 

graſia della Fauna italica. Tomo terzo: Pesci c. 78 tav. min. 

Roma, 1832-42. fol.) 

— — — Catalogo metodico dei Pesci europei. Napoli, Stam— 

peria del Fibreno, 1846. Amaj. (97 Pag.). 

— — — Catalogo metodico dei Cripinidi d' Europa e rilievi 

sul volume XVII dell'istoria naturele dei Pesci del Sig. Va- 

1650, tredie Bog 1651 og fjerde Bog 1652. Dedikationen til 

ſorſte Bog er dateret 17de Oktober 1655, og jeg finder i den 

Intet bemerket om en tidligere Udgave; men imidlertid maa viſt⸗ 

nok en ſaadan af 1650 have exiſteret, en Mening, ſom ſynes at finde 

nogen Bekraftelſe i den bagved forſte Bog med fortlobende Paginering 

(353-359) folgende, men ellers med Danmarks frugtbare Herlighed 

viſtnok kun meget løft forbundne „Boldhuus Ordinantz beſtagende 

udi fire oe tyfve Artickle“ o. ſ. v., hvilken angives at være 

overſat Aar 1650 den 26de April. 

*) Dette ſmukke og vigtige Vork er ubekvemt at henviſe til, da 30 

ten ikke er pagineret og Taplerne ikke numererede. 
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lenciennes. Milano, coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola, 

1845. 4. (20 Pag.). 

— — — Specchio generale dei sistemi erpetologico, anfibiolo- 

gico et ittiologico. Milano, 1845. 4. (11 Pag.). 

Bomare (Valmont de): den almindelige Naturhiſtorie i Form af 

et Dictionaire. Overſat, forøget og forbedret af H. v. Aphe— 

len. 8 Tomer. Kjøbenhavn, 1767 70. 8. 

Bonnaterre: Ichthyologie. Av. 102 planch. (AB et 1-100). 

Paris, 1788. 4. 

Bonsdorff (Ew. Jul.): speciel jemförande Beskrifning af Huf- 

vudskäls-Benen hos Laken (Gadus Lota Linn.). Aſtryekt 

ur Finska Vet. Soc. Hndlgr. f. är 1847, m. 4 lith. Planch. 

Helsingfors, 1847. 4. 

* BOW dich: British Fresh-water Fishes in col. plat. London, 

1828. sequ. 4. (Dette Skrift ſpnes meget lidt bekjandt uden— 

for England — det anfores ikke hos Engelmann — og har 

rimeligvis iſer været beregnet paa dette Lands Ariſtokrati “). 

Hvor meget der af det er udkommet, kan jeg ikke angive. 

Narrell citerer indtil den 22de Tavple). 

Brandt (Jo. Fr id.) u. J. T. C. Ratzeburg: mediecinische Zoo- 

logie oder getreue Darstellung u. Beschreibung der Thiere, 

die in der Arzeneimittellehre in Betracht kommen u. s. w. 

2 Bde m. 69 grösstentheils illum. Kpfrifln. Berlin, 1827-34. 

gr. 4. 

Brillat-Savarin: Physiologie du gout ou méditations de Ga— 

stronomie transcendante. Nou. ed. av. grav. par Eugene 

Bareste. 2 vol. Paris, 1841. 16. 

Brüännich (Morten Thrane): lehthyologia massiliensis, sistens 

Piscium deseriptiones eorumque apud incolas nomina. Acce- 

dunt spolia maris adriatici. Hafniæ et Lipsiæ apud Rothii 

viduam et Proft. 1768. 8. 

— — — Zoologiæ fundamenta prælectionibus academieis ac- 

commodata. Hafniæ et Lipsiæ. 1772. 8. 

*) Svært Hafte, fire Plader med Text, betaltes med to Guineer. 
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— — — Dyrenes Hiſtorie og Dyre-Samlingen udi Univerſitetets 

Natur-Theater. Forſte (eneſte) Bind. Tilligemed en hiſtoriſt 

Indledning, afhandlende Naturvidenſkabernes Fremgang under 

de danſte Konger ſiden Univerſitetets Stiftelſe. Kjobh., 1782. 

Fol. (Med ſyv Kobbertavler). 

— — — Literatura danica seientiarum naturalium qua com- 

prehenduntur I. Les progrès de l'Histoire naturelle en Dan- 

nemare et en Norvége. II. Bibliotheca patria autorum et 

scriptorum, seientias naturales tractantium, Hafniæ et Lipsiæ, 

1783. Apud. Frid. Chr. Pelt. 8. 

— — — Velſens Beſtrivelſe (i det Kjobenh. Selſt. Skrft. XII, 

291 298). : 

— — — om en ny Fitkkeart, den draabeplettede Pladefiſk (Videnſt. 

Selſk. Skrft. Nye Samling III, 398-407). 

— — — om den islandſke Fifi Vogmeren (Videnfk. Selſk. Skrft., 

Nye Saml. III, 408-413). 

Bugge (Samuel): Ethices christian forſte Part om adſtillige 

Fugles Natur og Egenſkab, anden Part om adſkillige Dyrs Na— 

tur og Egenſkab, tredie Part om adſtillige Fiſtes Natur og 

Egenſkab, i danſte Rim. Kjøbenhavn, 1663. 8 *). 

Cavolini (Phil.): Abhandlung über die Erzeugung der Fiſche und 

Krebſe. A. d. Ital. überſ. m. Anmerk. herausg. von E. A. 

W. Zimmermann. M. 3 Kupfrtfln. Berlin, 1792. gr. 8. 

Cetti (Franc.): Storia naturale di Sardegna. 3 vol. c. 15 ta— 

vole. Sassari, 1774 —1777. 8. (Tredie Bind afhandler Anſibi 

e Pesci). : 

Chriſtian den Femtes Norſte Lov. 

Clusii (Caroli) Atrebatis Exotieorum libri decem: quibus Ani— 

malium, Plantarum, Aromatum aliorumque peregrinorum 

Fructuum historiæ deseribuntur, Item Petri Bellonii 

Observationes eodem Carolo Clusio interprete. Ex Office. 

Plantin. Raphelengii, 1605. fol. e. fig. 

*) Da jeg i Ojebliket ikke har denne ſjaldne Bog ved Haanden, 

er Titelen anfort efter Hjelmſtierne og Nyerup. 

Danmarks Siffe. III. 75 
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* Cocco (Anast.): lettera al Prof. O. G. Costa, cont. observ. 

intorno alcuni Pesci del mare di Messina. C. Itav. Messina, 

1838. 8. ö 

*Costa (Oronz. Gabr.): Cenni zoologiei, ossia deserizione 

sommaria delle specie nuove di animali et c. Napoli, 1834. 

12. (90 Pag.). 

*— — — Fauna del regno di Napoli. Fasc. 1-45. Napoli, 

1829 - 44. 4to. 

Cranz (David): Hiſtorie von Gronland enthaltend die Beſchreibung 

des Landes und der Einwohner u. ſ. w. insbeſondere die Ge— 

ſchichte der dortigen Misſion der Evangeliſchen Brüder zu Neu 

Herrnhut und Lichtenfels. M. 8 Kupfrtfln. und einem Regiſter. 

Barby, 1765. 8. s 

— — — Bortfebung der Hiſtorie von Grönland von 1763—68. 

Barby, 1770. 8. 

Cuvier (George): le regne animal distribué d'aprés son orga— 

nisation pour servir de base a l'histoire naturelle des ani- 

maux et d'introduction a l'anatomie comparée. Avec figures 

dessinées d'aprés nature (20 planch.). Nouv. ed. en 5 vol. 

Paris, 1829 30. 8. 

— — — id. lib. prem. éd. en 4 vol. Paris, 1817. 8. 

— — — Begyndelsesgrundene i Dyrhistorien; af det Franske 

ved Gregers Wad. 2 Bd. m. 14 Kobbert. Kjöbh., 1801-3. 8. 

— — — udffillige Afhandlinger i Annales du Museum og Me— 

moires du Museum. 

Cuvier (George) et Valenciennes: histoire naturelle des 

Poisson. 22 vol. av. 650 planch. Paris, 1828-49. 83). 

*) Dette vigtige Værk er affluttet med Laxefamilien, altſaa uden at 

være fort til Ende. Om den Fortſcttelſe, hvortil der i 22de 

Binds Fortale gives Üdſigt, vil udkomme, er vel meget tvivlſomt. 

De otte forſte Bind ere freemgagede af Cuviers og Va— 

lenciennes's forenede Arbejder; de øvrige har V. ene be— 

arbejdet. 



1187 

(De forſte otte Plader ere i Folio, de øvrige have ſamme For— 

mat ſom Tærten). 

Danckwerht (Caspar): Newe Landesbeſchreibung der zwey Her— 

zogthümer Schleswich und Holſtein, zuſambt vielen (40) 

dabey gehörigen Newen Landcarten, die auff Ihr. Königl. Maytt. 

zu Dennemarck, Norwegen etc. und Ihr. Fürſt. Durchl. Beeder 

Regierenden Herzogen zu Schleswich Holſtein etc. Aller- und 

Gnädigſten befehle von dero Königl. Maytt. beſtaltem Mathe- 

matico Johanne Mejero Hus. Cimbro Chorographice 

elaborirt. Worin auch das Alte Deutſchland Kürtzlich beſchrie— 

ben, mit begriffen iſt. Anno 1652. (Schleswig). Fol. 

Danſke Magazin, indeholdende Allehaande Smaa-Stykker og An— 

merkninger til Hiſtoriens og Sprogets Oplysning. Udgivet af 

et til det Danſke Sprogs og Hiſtories Forbedring ſamlet Sel— 

ſkab. 6 Bind (m. Afbildninger). Kjøbenhavn, 1745—52. 4. 

Danſke Magazin, Nye, indeholdende allehaande Smaa-Stpkker 

o. ſ. v. Kjobenhavn, 1794— 1836. 4. 

Dasſ (Peter): Nordlands Trompet. Kjøbenhavn, 1739. 8. 

Davy (Humphry): Salmonia or Days of Fly Fishing. In a 

series of conversations. With some account of the habits 

of Fishes belonging to the genus Salmo. 2d edit. London, 

1829. 8. (W. 6 plat, and s. woode.). 

Diesing (Car. Maur.): Systema Helminthum. Sumptibus 

Academiæ Cæsareæ scientiarum. Vol. duo. Vindebonæ, 

1850 51. Smaj. 

Donndorff (Joh. Aug.): amphibiologische und ichthyologische 

Beyträge zur XIII. Ausgabe des linneischen Natursystems. 

Leipzig, 1798. gr. 8. 

Donovan (Ed w.): the natural history of British Fishes, inelu— 

ding scientific and general descriptions of the most interesting 

species. 5 vol. Illustrated by 126 colour. planch. London, 

1802-8. roy. 8. 

Drewſen (Chriſt.): om de unge Aals Vandringer (i Naturh. 

Tidsſtr. I, 21—24). 

75 * 
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Düben (M. V. v.) och J. Koren: Zoologiska Bidrag. Stockholm, 

1846. 8. m. 10 Planch. i st. 4. (Aftryek ur Kongl. Vet. Acad. 

Hndlg. f. är 1844). 

Duhamel du Monceau (Henri Louis) et L. H. de Lamarre: 

Traité général de péches maritimes, des rivières et des 

étangs, et histoire des Poissons qu'elles fournissent, tant 

pour la substance des hommes que plusieurs autres usages, 

qui ont rapport aux arts et au commerce. 3 vol. Paris, 

1769 —82. 4 av. planch. in fol, 

Dujardin (Felix): Histoire naturelle des Helminthes ou Vers 

intestinaux. Av. Atlas de 12 plench. Paris, 1845. 8. 

Edda, den ældre, Overſat og forklaret ved Finn Magnuſen. 

4 Bind. Kjøbenhavn, 1821-23. 8. 

Edinburgh philosophical Journal, edited by Dav. Brew- 

ster aud Jameson. 

Egede (Hans): det gamle Grönlands Nye Perlustration, eller Na- 

turel-Hiſtorie og Beſkrivelſe over det gamle Gronlands Situation, 

Luft, Temperament og Befkaffenhed; de gamle Norfſke Coloniers 

Begyndelſe og Undergang der Samme-Steds, de itzige Ind— 

byggeres Oprindelſe, Vaſen, Leve-Maade og Handtaringer, 

ſamt Hvad Landet ellers Ader og giver af ſig, ſaaſom Dyer, 

Fiſte og Fugle &c. med hosfoyet nyt Land-Caart og andre (tolv) 

Kaaber-Stykker over Landets Naturalier og Indbyggernis 

Handtaringer. Kjobenhavn, 1741. 4 (131 Sider foruden 

Fortale o. ſ. v.). 

Eichwald (Car. Ed.): Fauna Caspio-Caucasia. C. tab. lith. 

XL. Petropoli, 1841. in fol. min. 

Ekström (C. U.): Fiskarne i Mörkö Skärgärd (i Kongl. vet. 

Acad. Handlg. f. 1830, 1831, 1832 og 1834). 

— — — die Fische in den Scheeren von Mörkö. Aus dem 

Schwedischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen ver— 

sehen von F. C. H. Creplin. Mit 6 Kupfertafeln. Ber- 

lin, 1835. Smaj. (Tavlerne in 4, tildels kolor.). 

— — — kritiska anmärkningar öſfver Assessor Hollbergs Be- 
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skrifning öfver Bohuslänske Fiskarne (i Götheb. Samh. 
Handlg. f. 1850). 

— — — Forteckning öfver Däggdjur, Amfibier och af Foglarne, 

några sällsynte, som blifvit funne paa ITjörn, under de 

sistförflutna 10 åren; jemte de Fiskarter som finnas i Kat- 

tegatt (i Götheb. Samh. Handlg. f. 1850). 

Ekström s. Skandinaviens Fiskar. 

Fuphrasen (Bengt Anders): Beskrifning på tvenne Svenska 

Fiskar (i Kongl. Vet. Acad. nya Hdlgr. f. 1786. s. 64 flg. ). 

Faber (Fred.): Udtog af en Skrivelſe til J. C. H. Reinhardt 

(Tidsſkr. f. Naturv. IV, 110-118). 

— — — om Ejbyegjedden (Tidsſkr. f. Naturv. V, 51—57). 

— — — om to lidet bekjendte danſke Torſtearter (Tidsſkr. f. Na⸗ 

turv. V, 21522). 

— — — ført Efterretning om en zoologiſk Reiſe til det nordligſte 

Jylland i Sommeren 1827 (Tidsſkr. f. Naturv. V, 243256). 

— — — Naturgeſchichte der däniſchen Schollen (i Iſis f. 1828 

S. 864-99). 

— — — Naturgeſchichte der Fiſche Island. Mit einem Anhange 

von den isländiſchen Meduſen und Strahlthieren. Frankfurt 

am Main, 1829. 4. 

— — — efterladte Haandſtrifter; fe ovenfor S. 1157, Anm. 

Fabricii(Othonis) Fauna grönlandica, systematice sistens Ani— 

malia Grönlandiæ occidentalis hactenus indagata et cet. 

Hafniæ et Lipsi, 1780. 8. C. tab. æn, 

— — — zoologiske Bidrag (Vid. Selsk. nyeste Skrift, VI, 57-138). 

— — — nye zoologiske Bidrag (Vid. Selsk. naturv. og mathem. 

Afhdlg. I, 23-80). 

— — — om Zeus guttatus, den draabeplettede Platfiſt (i Kjø- 

benhavns Skilderi f. 1819 Nr. 33). 

Faiths, Chriſtph., haandſkrevne Meddelelſer over Laxearterne 

i Randersfjord; ſe ovenfor S. 1156, Anm. 

Faune francaise ou histoire générale et particuliere des ani— 

maux qui se trouvent en France constamment ou passagère- 
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ment å la surface du sol, dans les eaux qui le baignent et 

dans le littoral des mers qui le bornent. Paris, 1820—1830. 8. 

Les Poissons par H. Ducrotoy de Blainville. 

(Denne Afdeling, ſom ikke er fuldført, beſtaar af 96 Sider 

Text og 22 kolorerede Kobbertavler). 

Fiſcher (Jac. Ben.): Verſuch einer Naturgeſchichte von Liefland. 

Mit einer Vorrede von N. Gthlf. Leske. Leipzig, 1778. 8. 

M. 2 Kyfrtfln. i 

Fleiſcher (Eſaias): Forføg til en Naturhiſtorie over Fiſkene og 

Amphibierne. Underdanigſt tilſkrevet Statsminiſteren Hr. Gre— 

ven af Bernſtorff. Kjobenhavn, 1795. 8. (Dette Skrift er vel 

kun en Del af Forfatterens ſtore Naturhiſtorie, men er imidler— 

tid kommet i Boghandelen med færffilt Titel). 

— 

Fleming (John): a history of British animals, exhibiting the 

descriptive caracters and systematical arrangement of 

the genera and species of Quadrupeds, Birds, Reptiles, 

Fishes, Mollusca and Radiata of the United Kingdom; in— 

cluding the indigenous, extirpated and extinet kinds, to- 

gether with periodical and occasional visitants. Edinburgh, 

1828. 8. 

— — — (en Artikel i Edinb. philos. Journ. X, 374 sequ. om 

Laxens Snyltedyr). 

Flemming (Sang Fr. v.): der vollkommene teutſche Jäger. 2 Thl. 

Leipzig, 1724. Fol. 

Forchhammer (Thom), Husumensis: de Blennii vivipari for— 

matione et evolutione observationes (diss. inaug.). Kiliæ, 

1819. 4. C. tab. 2. 

Forſter (Joh. Reinhold): Geſchichte der Entdeckungen und Schif— 

farthen in Norden mit neuen Originalkarten verſehen. Frank— 

furt an der Oder, 1784. gr. 8. 

Fries (B. Fr.), s. Skandinaviens Fiskar. 

— — — ikthyologiske Bidrag til Skandinaviens Fauna i Vet. 

Acad. Handl. f. 1837-1838 (derfra overſat i Wiegmanns 

Archiv for 1838 og 1840, paa forſte Sted med en Anmerkning 
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af Udgiveren, hvilken fremkaldte en Modbemeerkning af Fries 
i ſamme Bind af Archivet). 

Georgi (Joh. Gottl.): Geographiſch-phyſikaliſche und naturhiſto⸗ 
riſche Beſchreibung des Rusſiſchen Reichs. Drei Thl. m. Nach— 
trag in 13 Abtheilungen. M. 2 Charten. Königsberg, 1797— 
1802. 8. 

Gesneri (Conradi), medici Tigurini Historiæ Animalium Liber 

IIIlus qui est de Piscium et Aquatilium animantium natura. 

cum iconibus singulorum ad vivum expressis fere omnibus 

DCCVI. Continentur in hoe volumine, Gulielmi Rondeletii 

quoqve medicinæ Professoris Regii in Schola Monspelisiensi 

et Petri Bellonii Cenomani, medici hoc tempore Lutetiæ 

eximii, de Aquatilium singulis seripta. Tiguri apud Christop. 

Froschoverum. Anno 1558. fol. 

Gilpin: Afhandling om Sildens Vandringer. (Trans. of the Americ. 

philos. Soc. of Philadelphia, 1786. vol. II, 236.). 

Glahn (Hans Chriſtp.): Anmarkninger over de tre forſte Bøger 

af Hr. David Crantzes Hiſtorie om Gronland. Kjobenh., 1771. 8. 

Gloger CConſt.): Schleſiens Wirbelthier-Fauna. Ein ſyſtemat. 

Ueberblick der in dieſer Provinz vorkommender Säugethiere, 

Vögel, Amphibien und Fiſche; mit Rückſicht auf den allgemeinen 

Charakter des Landes, fo wie auf das locale und qvantitative 

Vorkommen ſeiner Thiere, namentlich mit Angabe ihres Auf— 

ſteigens auf Berghöhen und ihrer wichtigſten Abänderungen. 

Breslau, 1833. gr. 8. 

Gmelin (Joh. Fr.): Systema naturæ. Editio XIIIa, aucta, re— 

formata. Tom. III (vol. X). Cum 3 tab. æn. Lipsiæ, 

1788-93. Smaj. 

Gottsche: die seeländischen Pleuronectes-Arten (in Wiegmann's 
Archiv f. 1835, II, 133-185). 

Gram (Joh,): Nucleus Latinitatis, edit. Vta. Havnia, 1763. 8. 

Griffith, Edw., S. H. Smith, E. Pidgeon, J. E Gray 

and others: the animal kingdom, described and arranged in 

conformity with the organisation (by Cuvier); with addi— 

tional decriptions of all the species hitherto named, of many 
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not before noticed, and other original matters. 16 vol. 

W. 814 engrav. — London. 1824—33. 8. 

Gronovius (Jo. Fr.): en Afhandling om hollandſke Fiſte i Act. 

Upsaliens. f. 1741. 

Gronovius (Laur. Theod.): Zoophylacium Gronovianum, 

exhibens Quadrupeda, Amphibia, Insecta, Vermes, Mollusca, 

Testacea et Zoophyta, quæ in Museo suo adservavit, examini 

subjecit, systematice disposuit atque deseripsit. Additis ra— 

rissimorum objectorum iconibus. Fasc. III (e. 20 tab. n.). 

Lugduni Batavorum, 1763-81. fol. maj. 

— — — Museum ichthyologicum, sistens Piseium indigenorum 

et quorundam exoticorum, qui in Museo Laurentii Theodori 

Gronovii adservantur, deseriptiones ordine systematico. Ac- 

cedunt nonnulorum exoticorum Piscium icones ri ineisæ. 

Tom. II. Lugd. Batav., 1754-56. fol. Cum tab. 7. 

— — L en Afhandling om nordiſte Fiſke i Acta helvet. 

Gudme (A. C.): Schleswig-Holſtein. Eine ſtatiſtiſch-geographiſch— 

topographiſche Darſtellung dieſer Herzogthümer nach gedruckten 

und ungedruckten Quellen. tier Bd. Statiſtik beider Herzog— 

thümer m. 26 Tabellen. Kiel, 1833. 8. 

Guerin-Meneville (Fel. Ed.): Ieonographie du régne animal 

de 6. Cuvier, ou représentation d'aprés nature de Pune 

des espèces les plus remarquables et souvent non encore 

figurées de chaque genre d'animaux, pouvant servir d'atlas 

a tous les traités de Zoologie. 7 vol. av. 450 planch. Paris, 

1829-44. gr. 8. 

Gula Things-Laug Magnus Konongs Laga-bæters 9: Regis 

Magni legum reſormatoris leges Gula-thingenses sive jus 

commune norvegicum. Ex manuseriptis Legati Arnæ-Mag— 

næani cum interpretatione Latina et Danica, variis lectio— 

nibus, indice Verborum et IV Tabulis æneis. Havniæ, 1817. 

Amaj. 

Gunnerus (Joh. Ernſt): mange Afhandlinger i det Trondh. Selſt. 

Skrifter (om Haa-Gaelen II, 235—249; om Sleep-Marken II, 

250 —257; om Hav-Katten II, 270-312; om Sort-Hagen II, 
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313—320; om Haa-Skierdingen II, 330—339; Beſtrivelſe over 

Brugden III, 33—49; om en Haabrands Unge IV, 1—14; 

videre Oplysning om Brugden IV, 15—37; om Laxe-Storjen 

IV, 92-94). 

— — — fe Leem. 

Gurlt: Verzeichniss der Tbiere, bei welchen Entozoen gefunden 

worden sind (in Wiegmanns Archiv f. Naturg. f. 1845, I, 

223-336). 

Götheborgs Kongl. Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Hand— 

linger. Ny Tidsföljd. 1—2 Häft. Götheborg, 1850 — 51. st. 8. 

Hallager: om Fiſkene ved Bergen (Manuſfkript) ſ. II, 62. 

Hallager (Laurents): norſk Ordſamling eller Prøve af norffe 

Ord og Talemaader. Tilligemed et Anhang, indeholdende en— 

deel Viſer, ſom ere fkrevne i det norſke Bondeſprog. Kjoben— 

havn, 1802. ſt. 8. 

Hammer (Chriſtopher): Fauna norvegica eller Norſt Dyr-Rige. 

Kjobenhavn, 1775. 8. i 

Harpeſtrengs (Henrik) Danffe Lægebøg fra det trettende Aar— 

hundrede, forſte Gang udgivet efter et Pergamentshaandſtrift i 

det ſtore Kongelige Bibliothek, med Indledning, Anmerkninger 

og Glosſarium af Chriſtian Molbech. Kjøbenhavn, 1826. 

ſt. 8. 

— — — Brubodſtykke i Nye danſte Magazin J, 5762. 

Hartmann (Ge. Leonh.): Helvetiſche Ichthyologie oder ausführ— 

liche Naturgeſchichte der in der Schweiz ſich vorfindenden Fiſche. 

Zürich 1827. 8. 

Hecke! (Joh. Jak.) Abbildungen und Beschreibungen der Fi- 

sche Syriens, nebst einer neuen Classification und Charac- 

teristik sämmtlicher Gattungen der Cyprinen. Stuttgart, 

1843. gr. 8. M. Holzschn. im Text u. 6 lithgr. Tafln. in 

fol. (NB. særskilt Aftryk af Russeggers Reisen in Eu— 

ropa, Asien u. Africa). 

— — — Fische Kaschmirs, nebst einem Anhang von drei neuen 

Arten aus Indien, gesammelt von Freiherrn Carl von Hü— 

gel. s. I. et a. gr. 8, m. Holzschn, im Text. (særskilt Af- 
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tryk af Hügels Kaschmir und das Reich der Siek. Stuttgart, 

1840-42. 

— — — Abhandlungen in Annalen d. Wiener Museum (Sca— 

phirhynchus, eine neue Fischgattung I, 1. S. 46; über ei— 

nige Cyprinen I, 2. S. 46; neue Flussfische, Brasiliens II, 3. 

S. 47; Ichthyologische Beiträge u. s. w. II, 1. S. 47). 

Henle (Fr. 6. Jac.): über Nareine, eine neue Gattung electri— 

scher Rochen, nebst einer Synopsis der electrischen Ro— 

chen. M. 4 lith. Tfln. Berlin, 1834. gr. 4. 

— — — s. Müller Ch.). 

Hielmstjernes Bogsamling. Tienende til Oplysning af de un- 

der den danske Regiering liggende Staters Litteratur. To 

Dele. Kjöbenhayn, 1782-85. 4. (M. Henrik Hielmstier— 

nes Portræt.) 

Hoeven (van der) ſe Tijdschrift. 

Hofman (Bang, Niels): om de Fiske-Arter, som findes ved 

Kysterne af det nordlige Fyen og i Odense Fjord (i Tidssk. 

f. Naturv. II, 357-379.) 

Hobnbaum-Hornschuch (Reinh. Fr. Maur.): de Anguil- 

larum sexu et generatione. Diss. inaug. Acc. tab. lith. 

Gryphiæ, 1842. 4. 

Hollberg (K. W. O. L.): Beskrifning öfver Bohuslänske Fi- 

skorne, utgifven af Kongl. Vettenskaps og Vitterh's Sam— 

hället i Götheborg. S. J. et a. S. M. Planch. 

Holm (Theod.): Beſtrivelſe over den Fiſt Mallen faldet, Silurus 

Glanis Linn. (i Kieb. Selſt. Skrftr. XII, 133-146). 

Holſt's Fiſkebog ſ. ovenfor S. 1119. 

Holten (Hans Sev.): Anmarkninger til Beſtrivelſen over Zeus 

guttatus ſamt Beſtrivelſe over tvende nye Arter Lernæa (i 

Naturh. Selſk. Skrftr. V, 2. S. 129 flg.) 

— — — ſe Müller (O. Fr.) 

Home Everard): Lectures on comparative Anatomy in which 

are explained the preparations in the Hunterian collection. 

Illustrated by engravings. To which is subjoined: synop— 

sis systematis regni animalis ex ovi modificationibus propo— 

siti. With Supplement. 6 vol. London, 181429. gr. 4. 
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Home (Everard): Afhandlinger i Philos. Transact. 

Horrebow (Niels): tilforladelige Efterretninger om Island med 

et nyt Landkort og 20 Aars meteorologiſte Obſervationer. (Kjs— 

benhavn), 1752. 8. 

Hvidtfeldt (Arrild): Danmarkis Riges Kronicke. 2 Dele. Kjo— 

benhavn, 165255. Fol. 

Hübertz (J. R.): Beſkrivelſe over Wr. Et hiſtoriſk, topographiſt 

Forfog. Kjøbenhavn, 1834. 8. Med tre lith. Tavler. 

Hyrit (Jos.): Lepidosiren paradoxa. . Mit 5 Kpfrtlln. 

Prag, 1845. gr. 4. 

Iſis. Encyelopädiſche Zeitſchrift, vorzüglich für Naturgeſchichte, ver— 

gleichende Anatomie und Phyſiologie, von (Lor.) Oken. Leip— 

zig, 181748. gr. 4. M. Kpfrn. u. lith. Tafln. 

Jacobæus (Oligerus): Museum Regium seu catalogus Rerum 

tam naturalium, quam artiſicialium, quæ in basilica biblio— 

thecæ Christiani quinti Hafniæ asservantur. Cum privi— 

legio. Hafniæ, 1696. fol. C. tab. æn. 37. 

— — — editio nova, magna ex parte auetior uberioribusque 

commentariis, præsertim autem quoad antiquitates, histori— 

amque numismatum Danicorum illustrata, accurante Jo- 

hanne Lauerentzen. Hafniæ (1710) fol. C. tab. æn. 53. 

— — — Üddrag af hans Dagbog i Suhm's Nye Samlinger III, 

175, flg. 

Jenyns (Leon,): a manual of British vertebrate animals; or 

descriptions of all the animals belonging to the classes Mam- 

malia, Aves, Reptilia, Amphibia and Pisces, which have been 

hitherto observed in the British Islands; including the do— 

mesticated, naturalized and extirpated species. The hole sy- 

stematically arranged. Cambridge, 1835. 8. 

Jonstonus Joh.): Historiæ naturalis de Piscibus libri V. C. 

æneis figuris. Amstelodami, 1657. fol. 

Jovius (Paulus): de piseibus marinis et lacustribus liber. Ba- 

sileæ, 1531. 8. 

Junius (Hadr.): Nomenelator octolinguis, omnium rerum pro— 

pria nomina continens. Acc. alter nomenclator e duobus vett. 
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glossariis, Hm, Germbergii opera et studio. (Genevæ), 

1602. 8. 

Juſt (Anton Frz.): Naturhiſtorie om Dyrene med 155 Afbildnin— 

ger. 3die Oplag. Viborg, 1810. 8. 

Juvenalis Satiræ. Edid. bipont. 1785. Smaj. 

Jydske Den) Lovbog paa gammel Dank med forskjellige 

Læsninger, latinsk Oversættelse, Anmærkninger og Forkla— 

ringer af P. Kofod Anker. Kjöbh., 1783. 4. 

— — — besørget ved N. M. Petersen. Kjöbenhavn, 1850. 8. 

Jøder (Chrift. Gottl.): allgemeines Gelehrten-Lexicon u. ſ. w. 

4 Thle. Leipzig, 1750 —51. gr. 4. 

Kalm (Pehr): en Reſa Til Norra America På Kongl. Swenffa 

Wetenſkaps Academiens Befallning, Och Publiei koſtnad För— 

rättad. Tre Tomer. Stockholm, 1753-61. 8. 

Klein (Jac, Theod.): Historiæ Piscium naturalis promovendæ 

missus quinque, cum præœfatione de Piscium auditu. Ge— 

dani, 1740-49. 4maj. C. tab æn. 53. 

Koldingensis (Jonas) ſ. ovenfor S. 1005.) 

Koren (J.) ſ. Düben. 

Kroyer (Henrik); flere Afhandlinger i Naturh. Tidsſkr. (om Snylte— 

krͤbſene, iſcer med Henſyn til den danſke Fauna, Nat. T. I, 

172-208; 252-304; 475504; 605628; II, 7-53; 

131157. — Ichthyologiſte Noticer til den nordiſte Fauna, 

Nat. T. I, 371-387. — Ohptegnelſer til den danſke Fauna, 

Nat. T. I. 404—412. — Notice om den norſke Lumpenus, Nat. 

T. I, 519—520. — Ichthyologiſke Bidrag, Nat. T. Ny R. I, 
213 - 282 og II, 225 — 290). 

*) Endnu kan blot her bemerkes, at det giver en aldeles falſt Fo— 

reſtilling, naar Nyerup om dette Skrift ſiger (Literaturlexikon), 

at det „blev optrykt paa ny“ blandt Stephanii tractatus de Da- 

nia. I denne af Stephanius beſorgede Samling findes kun et 

Uddrag af Koldings Bog, hvad ogſaa meget tydeligt og be— 

ſtemt angives ved Overfkriften: chorographica Daniæ deseriptio, 

compendio e Jona Coldingensi et Pontano aliisque excerpta. 
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— — — de danſke Øftersbanfer, et Bidrag til Kundffab om 
Danmarks Fiſterier. Kjobenhavn, 1837. 8. Med en Kobber— 

tavle og et Kaart. 

— — — nøgle Bemarkninger om Fiſkeriernes Fremme ved kunſtig 

Befrugtning. Kjobh., 1852. 8. (Sarſt. Aftr. af Tidsſtr. f. 

Landoekonomie, 14de Bind). 

— — — de nordiſke Fifke og Krebsdyr i Rejſeveerket: Voyage en, 

Scandinavie et c. Se nedenfor dette. 

Kuh! (He in.): Beyträge zur Zoologie und vergleichenden Ana— 

tomie. M. 11 Kpfrilln. Frankfurt am M., 1820. gr. 4. 

Kuß (Chriſt.): Grundriß einer Naturbeſchreibung der Herzogth. 

Schleswig und Holſtein. Den vaterländiſchen gelehrten und 

Bürger-Schulen gewidmet. Altona bey J. F. Hammerich, 1817. 

8. (180 Sider foruden Fortale o. ſ. v.) 

Kolpin: naturhiſtoriſche Fragmente (i Schleswig-Holſteiniſche Pro— 

vinzialberichte f. 1813 S. 568-577). * 

Lacepede (Bern. Germ. Et. de): Histoire naturelle des Po- 

issons. 6 vol. en 5 tom, Paris, 1798 1805. 4. Av. 129 planch. 

(Nogle Steder har jeg dog citeret dette Skrift efter Udgaven i el— 

leve Bind, 12). 

Landhuusholdningsſelſkabs (Det Kongelige Danſte) Skrif— 

ter. 7 Dele. Kjøbenhavn, 1776-1804. 

Landt (Jørgen): Forſog til en Beſtrivelſe over Færøerne. Med 

(2) Kobbere (og et Kort). Kjøbenhavn, 1800. 8. 

Langebekiana eller Bidrag til den danſte Literairhiſtorie, uddragne 

af Jacob Langebeks efterladte Papirer. Ved Rasmus Nye— 

rup. Pendant til Lürdorphiana. Kjøbenhavn, 1794. 8. 

Laverentzen (Joh.) ſee Jacobæus. 

Leems (Knud), Profesſor i det Lappiſke Sprog, Befkrivelſe over 

Finmarkens Lapper, deres Tungemaal, Levemaade og forrige 

Afgudsdyrkelſe, oplyſt med mange (100) Kobberſtykker, med J. 

E. Gunneri Anmeerkninger og E. J. Jesſens Afhandling 

om de norſte Finners og Lappers hedenſke Religion. (Danſt og 

Latinſt). Kjobenhavn, 1767. 4. 
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Lesueur (Charl. Al.): nouvelles espèces des Rajes et autres Po- 

issons (Transact. of the Soc, of Philadelphia). 

Leuckart (Fr. Sig.): Untersuchungen über die äusseren Kie— 

men der Embryonen von Rochen und Hajen, Ein Beitrag 

zur Entwickelungsgeschichte der der Abtheilung der Knorpel— 

lische angehörenden Plagiostomen. M. 5 lith. Tfln. Stutt- 

gart, 1836. 4. i 

Liljeborg (Wilh.): Bidrag till Norra Rysslands och Norriges 

fauna, samlade under en vetenskaplig resa i dessa lånder. 

1848. M. 2 Tvl. (Særskilt Aftryk af Vet. Acad. Handlgr.). 

Linnæi (Caroli): Systema Naturæ per regna tria Naturæ se- 

cundum Classes, Ordines, Genera, Species cum characteri— 

bus, differentiis, synonymis, locis. Edit. Xa reformata. Tmi 

duo. Holmiæ, 1758. 8. 

— — — idem liber. Edit. XIIa reformata. Tmi tres e. tribus 

tab. æn. Holmiæ, 1766-68. 8. 

— — — Fauna Svecica sistens Animalia Sveciæ Regni, Quadru— 

pedia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Vermes, Distributa 

per Classes et Ordines, Genera et Species. Cum Differen- 

tiis Specierum, Synonymis Autorum, Nominibus Incolarum, 

Locis Habitationum, Deseriptionibus Insectorum. JLugd. 

Batav., 1746. S. Cum. duabus tab. æn. 

— — — idem liber, edit, altera, auetior. Stockholmiæ, 1761. 

8. Cum. 2 tab. en. 

— — — Wäſtgöta-Reſa, På Rikſens Högloflige Ständers Be— 

fallning Förrättad år 1746 Med Anmärkningar uti Oeconomjen, 

Naturkunnogheten, Antiquiteter, Inwänernes Seder och Lef— 

nads-Sätt, Med Tilhörige Figurer. Stockholm, 1747. 8. 

— — — Skänſta Reſa, På Höga Sfwerhetens Befallning För— 
rättad Ar 1749. Med Rön och Anmärkningar Uti Oeconomien, 

Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-ſätt. Med Tilhörige 

Figurer. Stockholm, 1751. 8. 

— — — Hans Majtst. Adolf Frederies, vår Allernädigste Ko- 

nungs Naturalie Samling, innehällande Sällsynta och Främ— 

mande Djur, som bevares på Kongl. Lust-Slottet Ulriksdal, 
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beskrefne och afritade samt på Nådig Befallning utgifne. 

Stockholm, 1754. st. fol, m. 33 Kobrvlr. (Svensk och La- 

tinsk. Citeret som: Museum Adolphi Frederici). 

Low (Georg.): Fauna Orcadensis, or the natural history of the 

Quadrupeds, Birds, Reptiles and Fishes of Orkney and Shet— 

land; from a manuseript in the possession of Will. Elf. 

Leach. Edinburgh, 1813. 4. W. plat. 

Lundbeck (Ol.): Anteckningar, rörande Bohuslänska Fiskerierna, 

i synnerhet Sillfisket. Götheborg, 1832. 8. (43 Sider). 

Lyngbye (Hans Chriſtian). Haandſkrevne Meddelelſer af ham 

ere berørte ovenfor S. 106061. 

Lonborg Gans Hanſen): Beretning om Scanderborg Slot (paa 

Rim). Kjobenhavn, 1727. 8. 

Magazin for Naturvidenſkaberne. Chriſtiania, 1830, flgd. 8. 

Magazine, The, of zoology and botany. Conducted by W. 

Jardine, 8. J. Selby and Johnston (in conjunction with W. 

J. Hooker and R. Taylor). 2 vol. London and Edinburgh, 

1837 - 38. 8. W. color. plat. (efr. Annals). 

Martens (Friderich) vom Hamburg Spitzbergiſche oder Groen— 

landiſche Reiſe Beſchreibung gethan im Jahr 1671. Aus eigner 

Erfahrung beſchrieben, die dazu erforderte Figuren nach dem 

Leben ſelbſt abgerisſen (ſo hierbey in Kupffer zu ſehen) und 

jetzo durch den Druck mitgetheilet. Hamburg, 1675. 4. M. 16 

Kpfrtfln. . 

Meidinger (Car. a.): Icones Piscium Austriæ indigenorum. 

Decuriæ V. Viennæ, 1785-94. fol. maj. (50 illum. 

Tavler). 

Memoires du Museum d'histoire naturelle, par les professeurs 

de cet établissement. 20 vol. av. 500 planch. Paris, 

1815-30. 4. 

Mettenheimer (C.): disquisitiones anatomico-comparativæ de 

membro piscium pectorali institutæ in museo regio beroli- 

nensi. Adjectis tabulis duabus. Berolini, 1847. 4maj. 

Millet (P. A.): Faune de Maine-et-Loire, ou description métho- 
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dique des animaux qu'on rencontre dans toute l'ëtendue du 

depart, de Maine-et-Loire etc. 2 vol. Angers, 1829. 8. Av. 

6 planch. 

Minding Jul.): Lehrbuch der Naturgeschichte der Fische. 

Berlin, 1832. gr. S. M. 1 kolor. Kpfrtfl. 

Mitchill (Sam. La): the Fishes of New-York, described and 

arranged. W. 6 plat. 4. (in Trans, of the American philos. 

Soc. at Philadelphia. New ser, vol. I. 1818). 

Mohr (N.); Forſog til en Islandſt Naturhiſtorie, med adſtillige vefo- 

nomiſte ſamt andre Anmaerkninger. Kjobenhavn, 1786. ſt. 8. 

Med 7 kolorerede Kobbrtvlr. i fol. og 4. 

Molbech (C.): Danſk Dialect-Lexikon, indeholdende Ord, Udtryk og 

Talemaader af den danſte Almues Tungemaal i Rigets forſtjel— 

lige Landſkaber og Egne o. ſ. v. Kjobh., 1841. 8. 

Molleri (Johannis) Flensburgensis Cimbria literata sive serip— 

torum ducatus utriusque slesvicensis et holsatiei, quibus et 

alii vicini quidam accensentur, historia literaria tripartita. 

Cujus Tomus I comprehendit scriptores universos Ind ig e— 

nas etc. etc; Cum præfatione Joannis Grammii nec 

non indice necessario. Tom, III. Havniæ, 1744. fol. 

Müller (Joh.): vergleichende Anatomie der Myxinoiden, der 

Cyclostomen mit durchgebohrtem Gaumen. 5 Abhandl. m. 

26 Kpfrtfln., 183545. 4. u. fol. (Abdr. a, d. Abhandl. 

d. Königl. Akad., d. Wissensch. zu Berlin. Physik. Class., 

1834-43). 

— — — über den glatten Hai des Aristoteles und über die 

Verschiedenheiten unter den Haifishen und Rochen in der 

Entwickelung des Eies. M. 6 Epfrtfln. Berlin, 1842. gr. 

fol. (Abdr. a. d. Abhandl. d. Köngl. Akad. d. Wissensch. zu 

Berlin). 

— — — über den Bau und die Lebenserscheinungen des Bran— 

chiostoma lubricum Costa, Amphioxus lanceolatus Tarrell. 

M. 5 Eptrifln. Berlin, 1844. fol. (A. d. Abhlg. d. berl. 

Akad.). 

— — — über den Bau und die Grenzen der Ganoiden und 
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über das natürliche System der Fische. M. 6 Kpfrtfin. Ber- 

lin, 1846. (A. d. Abhlg. d. berl. Akad. *). 

— — — Beiträge zur Kenntniss der natürlichen Familien der 

Fische (Wiegmanns u. Erichsons Archiv f. Naturg. 1843, 

I, 292—330 u. 381384. 

— — — fernere Bemerkungen über den Bau der Ganoiden 

(Wiegmanns u. Erichsons Arch. f. Naturg. 1846, I, 190 208). 

Müller (Joh) und J. Henle: systematische Beschreibung der 

Plagiostomen. M. 60 lith. Tafln. (grössth. illum.). Berlin, 

1838-41. fol. 

Muller (Ot. Fr.): Zoologiæ Danicæ prodromus seu animalium 

Daniæ et Norvegiæ indigenarum characteres, nomina et sy— 

nonyma imprimis popularium. Hafniæ, 1776. 8. 

— — — Zoologia Danica seu animalium Daniæ et Norvegiæ 

rariorum ac minus notorum deseriptiones et historia. Vol. 

IV cum tab. æn. color. 160. Havniæ, 1788-1806. fol. * *). 

*) Ogſaa i Wiegmanns og Erichſons Arch. f. Naturg. 1845, 

1, 91—141, dog uden Afbildninger og med nøgle ubetydelige For— 

andringer. 

) Maaſke vil en bibliografiſt Notice over dette berømte Vært ikke 

være overflødig for dem, der ikke have alle literere Hjclpemidler 

ved Haanden. Afbildningerne udkom, hvad de to forſte Hafter 

angaar, adſtilte fra Texten, blot forſynede med en Navneliſte. 

Efter denne Liſte i forſte Hefte angiver Müller ſin Plan ſaa— 

ledes: „hvis Gud giver Liv, Helbred og Lejlighed ſtal et ſaadant 

Hefte Aar om Aar afvexle med de tegnede Dyrs Hiſtorie og ud— 

forlige Beſtrivelſe.“ Det forſte Hefte, beſtagende ligeſom hvert 

af de folgende af 40 Tavler, udkom 17773 man treffer Exempla— 

rer baade med latinſk og med danſt Titelblad og Indholdsliſte 

(de danſte have tillige en Dedikation: „Dronningen, ſin Tids 

Dagmar og Efterſlagtens Juliane, tilegnes disſe Havbundens 

ffjulte Beboere af Forfatteren“). Texten hertil udgaves 1779, 

men kun paa Latin og i Oktap; derimod fulgte fenere (1781) en 

forøget Udgave i Folio, og denne haves baade paa Latin og paa 

Danſt; ligeſom ogſaa af den en tpdſk Overſettelſe (ved Müller 

Danmarks Siffe III. 76 
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— — — Entomostraca seu Insecta testacea, quæ in aquis 
Daniæ et Norvegiæ reperit, descripsit et iconibus illustravit 

Otho Fr. Müller. Havniæ, 1785. 4. Cum tab. æn. col. 21. 

— — — forffjællige Afhandlinger om Indvoldsorme (i der Na— 

turforſcher, Kjobh. Selſt. Skriftr, o. ſ. v.). 

Møller (P. C.): oeconomiſt Skildring af Hou i Hals Sogn. Forſte 

Hefte indeholder en udførlig Beſtrivelſe over Fiſteriet i alle 

Aarets Maaneder, ſamt Fiſkenes Behandling, ſaavel til Han— 

del ſom Huusholdning. Aalborg, 1833. 8. (34 Sider. Dette 

lille Skrift er næppe blevet fortſat, og er heller ikke, faa vidt 

mig bekjandt, kommet i Boghandelen). 

Naturhiſtoriſk Tidsſkrift. Udgivet af Henrik Krøyer. 4 

Bd. m. Kobbere. Kjobh. 183743. 8. 

— — — Ny Rakke. To Bind. ibid. 184449. 8. 

Nenning (St.): die Fiſche des Bodenſees nach ihrer äusſern Er— 

ſcheinung. Konſtanz, 1834. 8. 

jælv) udkom det folgende Aar (Geſchichte der ſeltenen und unbe— 

kannten Däniſchen und Norwegiſchen Thiere. Leipzig u. Desſau, 

1782. fol.). Det andet Hafte af Afbildningerne, Tab. 41-80, 

udgik 1780 (Exemplarerne med danft Titel have en Dedikation til 

Dronningen af Sverige), men Tærten til det forſt i Forfatterens 

Dodsaar, 1784, paa Latin og i Oktav. Da M.'s Enke over— 

drog hans Broder, Kobberſtikkeren C. F. Müller, Varkets Fort— 

ſettelſe, optrykte han den latinſte Text til de to forſte Hefter i 

Folio, ſvarende til Kobbertavlerne, og gav disſe ſaaledes i Bog— 

handelen 1788. Hvad det tredie Hefte angaar, da ſavnedes blandt 

O. Fr. Ms Papirer al Taxt til de efterladte Tegninger, og 

disſes Tal var heller ikke tilſtrekkeligt, til at udgjore et fuldſtcen— 

digt Hefte. Dog disſe Mangler erſtattedes af P. Cr. Abild— 

gaard, der ikke blot af fit eget Forraad fuldſtendiggjorde Tav— 

lernes Tal, men ogſaa udarbejdede en Text; og det tredie Hefte 

udkom ſaaledes 1789. Derimod faa det fjerde og ſidſte Hefte, 

paa Grund af Fata, ſom ovenfor (S. 1149) ere berørte, ikke 

Lyſet for 1806. Til de to ſidſte Hefter er det mig ikke bekjendt, 
at nogen anden Taxt exiſterer end den latinſke. 
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Nemnich (Phil. Andr.): Allgemeines Polyglotten-Lexicon der 

Natur-Geschichte mit erklårenden Anmerkungen. (2 Bd.). 

Hamburg, 1793—98. 4. 

Necekelmann (L. C.): om Fiſkeriet i Randers Fjord. En Afdeling 

af Randers Kjobſteds Beſtrivelſe. Hermed tvende lithographe— 

rede Tegninger. Randers, 1833. 8. (56 Sider; er at betragte 

ſom forſte Hefte af den ſpecielle Del af en Beſtrivelſe over 

Randers, ſom ikke ſynes at ville blive fortſat). 

Nilsson (Sven): Prodromus Ichthyologiæ scandinavicæ. Lund, 

1832. 8. 

— — — observationes ichthyologic. Part. I: a. Lundæ, 1835. 

8. (16 Sider; ingen Fortsættelse udkommen). 

— — — Skandinavisk Fauna. Fjerde Delen. Fiskarna. Första 

Haftet. Lund, 1852. 8. 

— — — Noticer om Fiske i Sv. Vet. Acad. Arsber. om 200l. 

Arbeten och upptäckter. 1828. flgd. 

Nordmann (Alex. v.): mikrographische Beiträge zur Naturge— 

schichte der wirbellosen Thiere. Zwei Hefte, m. 20 (illum.) 

Kpfriſln. Berlin, 1832. 4. 

Norſke Videnfk. Selſk. Skrifter fe Skrifter. 

Npyerup (Rasm.) og J. E: Kraft: Almindeligt Litteraturlexicon 

for Danmark, Norge og Island eller Fortegnelſe over danſte, 

norſke og islandfke, ſaavel afdøde ſom nu levende Forfattere, 

o. ſ. v Kjobh. 1820. 4. 

Olafſens (Eggert) og Biarne Povelſens Reiſe igjennem 

Island, foranſtaltet af Videnſkabernes Sælffab i Kjøbenhavn 

og beſkreven af forbemeldte Eggert Olafſen med dertil hørende 

51 Kobberſtokker og et nyt forfærdiget Kort over Island. To 

Dele. Sorø, 1772. 4. 

Olavius (Olaus): oekonomiſt-phyſiſt Beſtrivelſe over Schagens 

Kjobſted og Sogn. Forfattet i Folge kongelig Ordre. Kjo— 

benhavn, 1787. 8. Med 6 Kobbertavler. 

Olearius (Adam)? Gottorffiſche Kunſt-Cammer, worinnen Allerhand 

ungemeine Sachen, So theils die Natur, theils künſtliche Hände 

76 * 
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hervor gebracht und bereitet. Vor dieſem Aus allen vier Thei— 

len der Welt zuſammen getragen. Schleßwig in der Fürſtl. 
Druckerey gedruckt durch Johan Holwein. Im Jahr 1666. Kl. 
qu. fol. M. 36 Kpfrtfln. 

Owen (Rich.): Odontography; or a treatise on the comparative 

anatomy of the teeth, their physiological relations, mode 

of development and mieroscopie structure in the vertebrate 

animals, illustrated by upwards of 168 plates. 3 parts. 

London, 1840-45. Lex. 8 

— — — description of the Lepidosiren annectens. London, 

1840. 4. W. 5 plat. (from the Transact. of the zoolog. Soc.). 

Pallas OP. Sim.): Spieilegia zoologica quibus novæ imprimis et 

obscuræ animalium species jconibus, descriptionibus atque 

commentariis illustrantur. Tom. 1 (fasc. I- NY). Berolini, 

176774. 4maj. Cum tab. æn. 43. 

— — — Zoograpbia Rosso-Asiatica, sistens omnium animalium 

in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus obser— 

vatorum recensionem, domieilia, mores et deseriptiones, 

anatomen atque icones plurimorum. Vol. III. Petropoli, 

1831. Amaj. 

Parnell: en Notice om Clupea Sprattus i Magazine of Zoology 

and Botany Vol. I, pag. 54. 

Pennant (Thom. ): The British Zoology. New ed. in 4 vol. W. 

293 plat. Lond. 1812. 8. 

Philosophical Transactions of the royal society of London. 

London, 1665 sequ. 4. W. plat. 

Philosophical Transactions and Collections to the end of 

the year 1750, abridged and disposed under general heads. 

In 11 vol. London, 1747-56. 4. W. plat. 

Phipps (Const. John): a voyage towards the north pole, un- 

dertaken by his Majestys command 1773. London, 1774. gr. 

4. W. plat. a. carts. 

Pontoppidan (Erich): Det forſte Forſog pan Norges Naturlige 

Hiſtorie, Foreſtillende dette Kongeriges Luft, Grund, Fjelde, 

Bande, Værter, Metaller, Mineralier, Steen-Arter, Dyr, Fugle, 
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Fiſte, og omſider Indbyggernes Naturel, ſamt Sædvaner og 

Levemaade. Oplyſt med Kaaberſtykker. Den viiſe og almeg— 

Skaber til Wre, ſaavel ſom hans fornuftige Creature til vi— 

dere Eftertankes Anledning. To Dele, Kjøbenhavn, 1753. 4. 

— — — Den danſte Atlas eller Konge-Riget Dannemark Med 

dets Naturlige Egenſkaber, Elementer, Indbyggere, Værter, 

Dyr og andre Affodninger, dets gamle Tildragelſer og ner— 

værende Omſtendigheder i alle Provintzer, Steder, Kirker, 

Slotte og Herre-Gaarde. Foreſtillet ved en udforlig Lands— 

Beſtrivelſe, faa og oplyſt med dertil forfærdigede Land-Kort 

over enhver Proving, ſamt ziret med Stedernes Proſpecter, 

Grund-Ridſer og andre mærfværdige Kaaber-Stykker. Efter 

Hoy⸗Kongelig allernaadigſt Befalning. 7 Tomer *). Kjoben— 

havn, 1763— 81. 4. 

*Rafines que-Sehmaltz (C. F.): Caratteri di alcuni nuovi ge- 

neri e nuova specie di animali (Pesci) e piante della Sicilia. 

Con. tav. Palermo, 1810. 8. 

* — — Indice d'ittiologia siciliana, ossia catalogo metodieo 

dei nomi latini, italiani e siciliani dei Pesci che si riven— 

gono in Sicilia, disposti secondo un metodo naturale. C. 2. 

tav, Messina, 1810. 4. 

Randrup (Lars Nielſen): Randers March 5: Randers Stads 

Drifters Beſtrivelſe, Dyders Berommelſe og izige Ringheds 

Beklagelſe. Udg. af J. M. Wintmolle. Sorø, 1769. 8. 

Ranz au (Henricus): Cimbric Chersonesi ejusdemque partium 

urbium, insularum et fluminum nec non Cimbrorum origi— 

nis, nominis, fortitudinis, fidelitatis, rerumque gestarum 

quatuor libris comprehensa deseriptio nova, concripta 1597 

(eum chart, et tab. In Monum, ined J. E., de Westphalen 

Tom. 1, 1-166). 

Rathke (Heinr.): Ueber den Darmkanal und die Zeugungsor- 

gane der Fische. M. 5 Steindruck Tfin, Halle, 1824. 4, 

*) Kun de tre forſte Tomer ere udgivne af Pontoppidan, de ov— 

rige efter hans Dod og med Benyttelſe af hans Samlinger af 

H. de Hofman. 
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(Neueste Schriften d. naturf. Ges zu Danzig. 1 Bd. ges 
Heſt.) ; 

— — — Beobachtungen und Betrachtungen über die Ent- 
wiekelung der Geschlechtswerkzeuge bei den Wirbelthie— 
ren. M. 3 Kpfriſln. Halle, 1825. 4. (Neueste Schf. d. nat. 
Ges. Zz. Danzig. 1. Band, 4es Heft). 

— — — Beiträge zur Geschichte der Thierwelt, 4åte Abth. m. 

3 Kpfrtfin. Halle, 1827. 4. (Neueste Schr. d. nat. 

Ges. 2. Danzig. 3 Bd's 2es Heft.) 

— — — Zur Fauna der Krym. Aus d. Mem, d. kajsl. Akad. 

d. Wissensch. T. III. St. Petersburg, 1836. 4. M. 10 lith. 

Tfin. 

— — — Abhandlungen zur Bildungs- und Entwickelungs-Ge- 

schichte des Menschen und der Thiere. 2 Thle. Leipzig, 

1832—33. gr. 4. M. 14 Kpfrtifln. ; 

Rathke (Jens) ſ. Ascanii Icones og Muller Zoologia danica. 

Ray (Joa.): Synopsis methodica Avium et Piscium ; opus post- 

humum, quod vivus recensuit et perfecit ipse insignissimus 

author, in quo multas species in ipsius ornithologia et ich- 

thyologia desideratas adjecit, methodumque suam Piscium 

naturæ magis convenientem reddidit. Cum appendice et 

(4) iconibus. Londini, 1713. 8maj. 

— — — (fr. Willughby. 

Reinhardt (Joh. Chrſtph. Hagem.): Notice om Brama Rai. 

(i Tidsskr. f. Naturv. IV, 135 - 136). 

— — — Recenſion over Fabers Naturgeſchichte d. Fiſche Islands 

(i Maanedsſtrift f. Litteratur, VII, 189 — 216). 

— — — Reeenſion over Nilsſons Prodromus Ichthyologiæ 

scandinavicæ (i Maanedsſtrift f. Litteratur, IX, 230264). 

— — — ichthyologiſke Bemerkninger i Overſigterne over Vid. Selſt. 

Forhandlinger, 1828 — 29 og 183536. 

— — — SBeffrivelfe af Vaagmeren (Trachypterus Vogmarus) 

i Vid. Selſt. naturv. og math. Afholgr. VII, 65—82. 

— — — Sytegnelfer i det Kongl. Muſeums Magazin Katalog 

over Pagellus eentrodontus Cuv. S. ovenfor I, 207. 

*Reissinger: Ichthyologia hungarica. 
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Retzius (Andr. Jo.): Faunæ Svecic a Carolo å Linné in- 

choatæ pars prima sistens Mammalia, Aves, Amphibia et 

Pisces Sveciæ recognita, emendata et aueta. C. tab. æri 

inc. Lipsiæ, 1800. 8. 

Retzius (Anders): anatomisk Undersökning öfver några De— 

lar af Syngnathus Acus och Ophidion (Vet. Akad. Handl. 

f. 1833, S. 146 flg.). 

— — — Bidrag till Anatomien af Myxine glutinosa (Vet. Akad. 

Handlg. f. 1824, S. 408 flg.). 

Reyerſen (Andr.): Beſtrivelſe over St. Bendts Kirke i Ringſted, 

med dens gamle og nye Merkverdigheder af Vaabener, Be— 

gravelſer, Ornamenter o. ſ. v. Kjobenhavn, 1779. 4. M. 1 

Kobber. 

Richardson (Jon,): Fauna boreali-americana or the Zoology 

of the northern parts of British America, containing de- 

scriptions of the objects of natural history collected on the 

late northern land expedition under command of Sir John 

Franklin. Part 3rd. The Fish. Illustrated by numerous 

(24) plat. London, 1836. gr. 4. 

Risso (A.): Ichthyologie de Nice, ou histoire naturelle des pois- 

sons du departement des Alpes maritimes. Av. 11 planches 

representant 40 poissons nouveaux. Paris, 1810. 8. 

Rondelet (Gulielm.): Libri de Piscibus marinis, in quibus 

veræ Piscium effigies expressæ sunt. Lugduni, 1554. fol. — 

Universe Aquatilium historiæ pars altera, eum veris ipso- 

rum imaginibus. ibid. 1555. (Med smukke i Tæxten ind— 

trykte Træsnit). 

Roſted (E.): om Haa-Kjerringen (i Norſk. Vid. Selſk. Skrift. nye 

Saml. II. 201 flg.). 

Rudolphi (Car. As m.): Entozoorum seu vermium intestina— 

lium historia naturalis. Vol. II. c. 12 tab. æn. Amstelæ- 

dami, 1808 10. 8. 

— — — Entozoorum synopsis, cui accedunt mantissa duplex 

et indices locupletissimi. C. tab. 3 æn. Berolini, 1819. 8. 

Salviani Hippolyti), Typhernatis, aquatilium animalium hi— 
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storiæ liber primus, cum eorumdem formis ære excusis. 

Romæ, 1554 (—358). fol, 

Samlinger, ſ. Suhm. 

Sandvig ſ. Suhm og Stephanius. 

Scaliger (Jul. Cæs.): exotericæ exercitationes de subtilitate 

ad versus Cardanum. Lutetiæ, 1557. 4. 

Schade (C.): Beſtrivelſe over Øen Mors. Med (3) Kobbere. Aal— 

borg, 1811. 8. 

Schagerström (N. O.): Brama Raji, en ovanlig Fisk, funnen 

vid kusten af Skåne (Vet. Acad. Hndlg. f. 1827, S. 207 flg.) 

— — — Mugil Cephalus och Perca Labrax, tvenna ovanliga 

Fiskar (Vet. Acad. Hndlgr. f. 1829, S. 90 flg.) 
— — — anteckningar of. de Svenska Arterne af Slägtet Cal- 

lionymus (Vet. Acad. Hndlgr. f. 1833, S. 126 flg.) 

— — — Pagellus centrodontus, en ovanlig fisk, funnen vid 

kusten af Skåne (Vet. Acad. Hndlgr. f. 1833, S. 138 flg.) 

— — — Liparis Gobius (Vet. Acad. Hndlgr. f. 1838, S. 248 flg.) 

Schleep: zoologiſche Bemerkungen (i Okens Iſis f. 1824, S. 

891-99.) 

Schleswig-Holſteiniſche Provinzial-Berichte, Neue. Ge— 

ſammelt von G. P. Peterſen. Kiel, 1811 flg. 8. 

Schonevelde (Ste ph, a.): Ichthyologia etc. fe ovenfor Side 

1110. 

Schäffer (Ja c. Chr.): Piseium bavarico-ratisbonensium pentas. 

C. tab. IV æri incisis icones coloribus suis distinetas exhi- 

bentibus. Ratishonæ, 1761. 4. 

Scoresby (Wilb.): an Account of the Arctic regions, with a 

history and description of the Northern Whale-ſishery. 2 

vol. W. 24 engr. Edinburgh, 1820. 8. 

Selys-Longehamps (Mich. Edm. de): Faune Belge. ſere 

partie. Indication methodique des Mammifères, Oiseaux, 

Reptiles et Poissons observés jusqu'ici en Belgique. Liege, 

1842. gr. 8. Av. 11. planch. lith. dont 5 color. 

Shaw (Ge o.): general Zoology, or systematic natural history, 
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with plates from the first authorities and most select spe- 

cimens, 14 vol. London, 1800—1819. gr. 8. (Vol. 4—5 

Pisces w. 182 plat.) 

Shaw (John): Bemerkninger om Laxeyngelens noftling i Edin- 

burgh new philos. Journal, Juli 1836 & Jan, 1838. 

Sibbern (Niels Petr.): Bibliotheca historica Dano-Norvegica 

sive de seriptoribus rerum Dano Norvegicarum Commenta— 

rius Historieo Literarius. Hamburgi et Lipsiæ, 1716. 8. 

Siemſſen (Ad. Chr.): die Fiſche Meklenburgs. Zum Behuf va— 

terländiſch-academiſcher Vorleſungen ſyſtematiſch verzeichnet. 

Roſtok u. Leipzig, 1794. 8 

Sellandske Lov, Eriks, udg. ſ. d. nordiske Literatursamfund 

ved P. G. Thorsen. Kjöbh., 1852. 8. 

Skaanſke Logh van ræth Danffæ o. ſ. v. Trpckt i Kopenhaffn 

1505 hoss Gotfried af Gemen. 4. 

Skandinaviens Fiskar, mälade efter lefvande exemplar och 

ritade på sten af Wilh. von Wright, med text af B. 

Fr. Fries och C. U. Ekström; och efter den förres 

död (fr. 6 Häft.) fortsatt af C. U. Ekström och C. J. 

Sundevall. Hft. 1-9. Stockholm, 1836 —46. 4. (Svært 

Hafte med fer Fiſketavler.) 

Skougaard (Ped. Nik.): Beſtrivelſe over Bornholm. Forſte 

(eneſte) Del. Kjøbenhavn, 1804. 8. 

Skrifter, ſom udi det Kjobenhavnſke Selſkab af Leerdoms og Vi— 

denſkabers Elſtere ere fremlagte og oplſte. 12 Dele med 

Kobbere. Kjøbenhavn, 1745 — 76. 4 *). 

— — — af det Kongelige Danſte Videnſkabers Selſkab. Nye 

Samling. 5 Dele m. Kobbere. Kjobenhavn, 178198. 4. 

— — — Det Kongelige Danske Videnskabers Selskabs. 6 Bind 

m. Kobbere. Kjöbenhavn, 1801-1818. 4. 

*) De to ſidſte Dele have forandret Titel: Skrifter, ſom udi det 

Kongelige Videnſkabers Selſkab ere fremlagte, og nu til Trykken 

befordrede. 
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— — — Det Kongelige Danske Videnskabers Selskabs natur- 

historiske og mathematiske Afhandlinger. 12 Bd. med Kob- 

bere. Kjöbenhavn, 1824 — 46. 4. 3 

Skrifter, det Trondhiemſke Selſtabs. 5 Dele m. Kobbere. Kjos— 

benhavn, 1761—74. 8). 

Skrifter af Naturhiſtorie-Selſkabet. 5 Bind (hvart i 

to Hefter) og öte Bd's forſte Hefte. AAN 1790—1810. 
ft. 8 med Kobbere. 

(Stephanius). Den Størmægtigfte Konge Kong Chriftian den Tre— 

die, Hans Hiſtorie ved Niels Krag og Stephan Ste— 

phanius, overſat af Latinen (af Jac. Orslef), forøget 

med adſktillige Anmeerkninger og Tillæg (af Berth. Chr. 

Sandvig) ſamt Suhms og Grams Fortaler. To Dele 

med Supplement. Kjobh., 1776 —79. 4. 

Stiboldt (A. H.): Forſog til en Afhandling om Saltvands-Fifke— 

rierne omkring de Danſke Kyſter og Oer. Helliget Kongen og 

Fedrenelandet. Junii 1814. Kjøbenhavn, 8. (61 Sider). 

Stoddart: the art of angling. 

Strussenfelt (Alex. Mich. ».): Beskrifning og Ritning på 

tvänne Fiskar af Torsk-Slägtet (Vet. Acad. Hndlgr. f. 1773 

8. 2 flg.) 

Stuvitz (P.): Blennius gracilis nov. Spec., beskreven (i Nyt Ma- 

gazin for Naturvidenskaberne, I, 406 flg.) 

(Strom, Hans): Phyſiſk og Oeconomiſt Befkrivelſe over Fogderiet 

Sondmor beliggende i Bergens Stift i Norge. Oplyſt med 

Landkort og Kobberſtykker. To Dele. Soroe, 176266. 4. 

— — — Anmarkninger til Sondmors Beſtrivelſe (i Nye Saml. 

af det Norſke Vid. Selſk. Skr. I, 103-170). 

— — — om Haamaren og Haaſtorjen (ibid. II, 335—44). 

— — — om et Par rare Fiff (i Naturh. Selſt. Skrftr. II, 2. 

S. 12 flg.). 

*) Fjerde og femte Del fore Titel af det Kongelige Norſke Viden— 

ſkabers Selſtabs Skrifter. 
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(Suhm's, P. Fr.): Samlinger til den Danfke Hiſtorie (udg. af B. 

Chr. Sandwig). 2 Bd. Kjobenhavn, 1779—81. 4. 

— — — Nye Samlinger til den Danfke Hiſtorie (udg. af R. 

Nyerup). 4 Bd. Kjøbenhavn, 1792—95. 4. 

Sundevall s. Skandinaviens Fiskar. 

Syv's (Ped.) haandſtrevne Samlinger ſ. ovenfor S. 1132. 

Taylor (Sam.): Angling in all its branches reduced to à com- 

plete science etc. etc. London, 1800. 8. 

Terpager (Petr.): Ripæ Cimbricæ seu urbis Ripensis in Cim— 

bria sitæ deseriptio ex antiquis monumentis, bullis, diplo— 

matibus eruta et variis iconibus æri ineisis et suis loeis 

insertis illustrata. Flensburgi, 1736. 4. 

Thompson (Will): report on the Fauna of Ireland. 2 pts. 

London, 1841 - 44. gr. 8. 

— — — mange Meddelelſer over Irlands Fiffe i Annals of Nat. 

History. 

Tijdschrift voor natuurligke Geschiedenis en Physiologie. Uit- 

gegeven door J. van der Hoe ven en W. H. de Vriese. 

12 Del. Amsterdam, 1834 45. 8. (M. lith. Tavler), 

Transactions of the American philosophical society, held at 

Philadelphia. 6 vol. W. plat. Philadelphia, 1771 — 1817. 4. 

Ude Louis Eust.): the French Cook, a system of fashionable 

and economical Cookery. 13th edit. London, 1836. 8. 

Wad (Gregers) s. Cuvier, 

Valenciennes s. Cuvier. 

— — — s. Voyage en Islande. 

Walton, Isaac. The complete angler; or contemplative Man's 

Recreation: being a discourse on rivers, ſish-ponds, fish and 

ſishing. In two parts: the first written by Mr. Isaac 

Walton, the second by Charles Cotton. Esq, — With 

the lives of the authors and notes historical, critical, sup 

plementary and explanatory by Sir John Hawkins, Ent. 

London, 1808. gr. 8. W. plat. 
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Wellenbergh (Petr. Henr. Jac.): observationes anatomicæ 

de Orthragorisco Mola. Dissert. inaug. Lugduni Batavorum, 

1840. 4maj. C. tab. lith. in fol. 

Westphalen (Erie Joach, de): Monumenta inedita rerum 

germanicarum, præcipue eimbricarum et megapolensium 

etc. 4 vol. c. tab. ri ineisis. Lipsiæ, 173949. fol. 

Wetenſkabs Academiens GKongl. Swenfka) Handlingar. Stock— 

holm, 1739. flad. 8. M. Kobb. 

Videnſkabernes Selſkabs Skrifter ſe Skrifter. 

Videnſkabernes Selfkabs Danſke Ordbog. Kjøbenhavn, 

1793 flg. 4. 

Wiegmann's Archivs. Archiv. 

Willius (Joh. Val): de aculeo piscis Fösing (in Bartholini act. 

med. havn. III, 154). 

Willugbby (Franc! de historia Piseium libri IV, jussu 

et sumptibus Societatis Regiæ Londin, edeti ete. Cum 

appen. bistorias et observationes in supplementum operis 

collatas complectente. Totum opus recogn., coaptavit, suppl., 

librum etiam primum et secundum integros adjecit Joh. 

Rayus. Oxonii, 1686. fol. maj. C. tab. æn. 188. 

Wilſe (Jac. Nic.): Fuldſtendig Beſtrivelſe af Stapel-Staden Fri— 

dericia, Efter paalidelige Underretninger og egne Underſognin— 

ger udført. Med (2) Kobbere. Kjøbenhavn, 1767. 8. 

— — — Reiſe⸗Jagttagelſer i nogle af de nordifke Lande, med 

Henſyn til Folkenes og Landenes Kundſkab, forſt udgivne paa 

Tydff i det Bernouilliſte Verk: Samlung kurzer Reiſebeſchreib— 

ungen, og nu overſat og omarbeidet af Forfatteren ſelv. 5 

Dele m. Kobb. Kjøbenhavn, 1790-98. 8. 

Winther (II.): Literaturæ scientiæ rerum Naturalium in Dania, 

Norvegia et Holsatia usque ad Annum 1829 Enchiridion 

in usum physicorum et medicorum. Havniæ, 1829. 8. 

With (J.): kortfattede Efterretninger om nøgle af de danſke Fiſkekyſter, 

ſamlede paa en Reiſe igiennem den S. O. Deel af Sjelland, nem— 

lig: Kjoge, Præftøe og Wordingborg, ſamt Herne Møen og Falſter. 



1213 

J September Maaned 1801. Kjobh., 1802. 8. (46 Sider, Ser⸗ 

ſkilt aftryft af Nordiſk Landveſens Magazin). 

Wolff (Odin): Hiſtoriſt Ordbog o. ſ. v. 11 Bind. Kjobh., 

1807-19. 8. 

Wormii (Olai): Museum Wormianum seu historia rerum ra— 

riorum tum Naturalium quam Artificialium, tam Domesti— 

carum, quam Exoticarum, quæ Hafniæ Danorum in ædibus 

Authoris servantur. Variis et accuratis Iconibus illustrata. 

Lugduni Batavorum, 1655. fol. 

Wormii (Olai) et ad eum doctorum virorum epistolæ Medici, 

Anatomici, Botanici, Physici et Historici Argumenti: Rem 

vero Literariam Linguasque et Antiquitates Boreales potis- 

simum illustrantes. In duos Tomos divisæ. Hauniæ, 1751. 

8. C. icone Ol. Wormii. i: 

Worm (Jens): Forføg til et Lexicon over danſke, norſke og is— 

landfte lærde Mænd, ſom ved trykte Skrifter have gjort fig 

bekiendte, ſaavelſom andre Uſtuderede, ſom noget have ſtrevet 

o. ſ. v. 3 Dele. Helſingor, 1771-84. 8. 

Wulff (Joh, Christph.): Ichthyologia cum Amphibiis Regni 
Borrussiei, Methodo Linneana disposita. Regiomonti, 

1765. Smaj 

Voyage en Islande et au Groenland, executés pendant les 

années 1835 et 1836 sur la corvette la Recherche. 6 vol. 

Paris, 184044. gr. 8. Av. (250) planches in fol. (Jeg 

har citeret nogle af Fifkeafbildningerne, ſom ere udførte under 

Valenciennes's Opſyn). 
' 

Voyages de la commission scientifique du Nord en Scandinavie, 

en Laponie, au Spitzberg et aux Feròe pendant les années 

1838, 1839 et1840, sur la corvette la Recherche, commandée 

par M. Fabure; publièes par ordre du roi sous la direction 

de Paul Gaimar d. 20 vol. in 8 av. planch. in fol. (Af 

dette endnu ikke ganſte fuldførte Værk, hvortil Fiſtenes og 

Kreebsdyrenes Udarbejdelſe paahvile mig, har jeg citeret nogle 

af de udkomne Plader). 
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Yarrell (Will): a history of British fishes, illustrated by nearly 

400 woodcuts. In two vol, London, 1836. gr. 8. 

— — — supplement to the history of British fishes. In two 

parts. London, 1839. gr. 8. W. woodcuts. 

— — — British fishes, New edition. London, 1841. 

Zoological society, Procedings of the. London, 1830 sequ. 8. 
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Tillæg og Bettelfer fil tredie Del. 

Smælten (Osmerus Eperlanus Linn.). 

S. 17. IJ Roskildefjord træffes Smælten, efter de mig 

ſenere tilkomne Meddelelſer. 

S. 21. Til dens Indvoldsorme mag Cucullanus elegans 
Zed. og Agamonema bicolor Crepl. tælleg. Den antydede 
Echinorhynchus har viſt fig at være Ech. Proteus Westr. 

Stallingen (Thymallus vulgaris Cuv.). 

S. 50 Anm. *. Af Bonapartes Catalogo metodico 

dei Pesci europei S. 23 ſes, at han betragter den norditalicenſte 

Stalling ſom identiſt med den i det orige Europa forekommende. 

S. 54. Til de anforte Paraſiter fojes: Ascaris dentata Zed. 

(Tarmen), Spiroptera eystidicola Bosc (Soelget), Echino— 

rhynchus Proteus Westr. (Tarmen) og Dibothrium infundi— 

buliforme Rud. (Blindtarmene). 

Sneebelen Coregonus oxyrhynchus Linn.). 

S. 92. Creplin har hos denne Fiſt iagttaget Ascaris ob- 

tusocaudata Zed. (Blindtarmene), Cucullanus elegans Zed. 

(Tarmen) og Echinorhynchus angustatus Rud. (Tarmen). 

Mallen Silurus Glanis Linn.). 

S. 133. Om Mallens Forekommen i Soro-So erholdt 

jeg i ſin Tid folgende Meddelelſe af afdode Konferentsraad 
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Engelstoft. „Den ſidſte Malle, ſom blev fanget i Sorø-Sø, 

toges 1799 under Bogholm, en lille O eller Holm ved den 

ſydveſtlige Ende af Søen, og bragtes levende af Fegtemeſter 

Cadet til den rusſiſke Miniſter i Kjobenhavn; den vejede 36 Pund. 

J de naſtforegaagendeto Aar (1797 og 1798) bleve to Maller fangede 

under Flommen ved Soens nordveſtlige Bredde; den ene vejede 

78 Pund, den anden 60 Pund“. Dagen for 1834 Nr. 77 

indeholder efter gamle Aviſer en Beretning om en i 1724 fanget 

og allerunderdanigſt indſendt Malle, hvilken den 30te Maj ſ. A. 

foreviſtes ved Hoffet ſom en „ſeelſom Fiſk⸗. 

S. 137. Echinorhynchus Proteus Westr. træder iſtedet— 

for Ech. tereticollis; Ligula digramma Crepl. iſtedetfor Lig. 

simplicissima; Echin. globulosus Rud. tilfojes, tilligemed den 

pan Huden fig opholdende Iebthyobdella fasciata KIlr., hvilken 

ſidſte forklarer og befræfter den hos Schonevelde forekommende, 

ovenfor udhevede Angivelſe. 

Silde-Familien. 

S. 138. Siden min Bearbejdelſe af denne Families danſte 

Urter har Valenciennes. betydeligt forøget Antalet af dens 

Slægter, ſtottende fig til Forſtjeelligheder i disſe Fiſkes Tandfor— 

hold. Det bliver nødvendigt, her korteligt at betegne disſe Slægter, 

for faa vidt de vedkomme den nordiſke, eller fælv endog den euro— 

peiſte, Fauna. 

Clupea Val: ſmaa Tender pan Mellemkjebebenene og 

van Underkjcebens fræmragende Apofyſe; endnu meget mindre langs 

Overkjebebenene; derimod noget ftærfere Tender i en Længderæffe 

paa Plougſtjcerbenet og paa Tungen; to eller tre ſmaa paa den 

ydre Rand af Ganebenene ); ingen paa Vingebenene. 

Hertil Clupea Harengus Linn. 

*) Filſtedevœrelſen af Tender paa Ganebenene har jeg (S. 144) nægtet 

imod Wilsſon, og, efterat Wilsſons Angivelſe fandt Bekraftelſe 
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Sardinella Val.: Tender paa Tunge, Ganeben og 

Vingeben *), men ingen pan Plougffjærben, Mellemtjæbeben og 

Kjæbeben. 

Et Par Middelhavsarter høre, foruden flere erotifte, til 

denne Gruppe. 

Harengula Val.: Tender pan Kjæber, Tunge, Ganeben 

og Vingeben “), men ingen paa Plougſtjerbenet. 

25 

hos Valenciennes, har jeg paany underſogt Forholdet, ſaavel hos 

ſtore ſom hos [maa Exemplarer af vor Sild, uden at have været iſtand 

til at opdage disſe Ganetender. De maa altſaa i ethvert Tilfælde 

være meget ſmaa og vanſkelige at iagttage, og afgive juſt ikke noget 

i praktiſk Henſeende tjænligt Slegtsſkjalnemrke. Meerkes kan 

iovrigt, at Valenciennes S. 15 (Hist. d. Poissons vol. 20) 

angiver disſe Tender «sur le devant des palatins, og ſynes at 

afbilde dem overensſtemmende dermed (tab. 592, m), medens han 

derimod S. 28 ſiger: il n'y à que deux ou trois pelites dents 

sur le bord externe des palatins. J den ſpecielle Beſkrivelſe 

af Silden S. 35 hedder det: il existe a l'extremité de chaque 

palatin quatre ou einq petites dents erochues dis pos Ees 

les unes derrière les autres (hvilket forekommer mig aldeles 

ſtridende mod Afbildningen). Hvorledes denne Uoverensſtemmelſe i 

Angivelſer ſkal forklares, kan jeg ikke oplyſe. Idet Valenciennes 

paa ſidſte Sted tilføjer om disſe Tender: elles tombent méme si 

facilement, que, sans des observations attentives et répétées, 

on pourrait croire, que ces os sont lisses comme les ptéry- 

goidiens, bekrͤfter han, hvad jeg ovenfor har yttret om dette Merkes 

ringe praktiſke Verd. 

Zænderne paa Ganebenene og Vingebenene har det ikke lykkedes mig 

med Sikkerhed at iagttage hos de Individer, jeg har kunnet under— 

ſoge, og jeg maa derfor antage, at de enten ikke ere konſtante, eller 

i al Fald kun ere ſerdeles ſmaa og utydelige, — Den almindelige Middel— 

havsart har iøvrigt ret tydelige Tender paa den nederſte Del af 

Overkjcbebenet, og viſer ſaaledes, at Slegtskarakteren favner 

Skarphed og Nojagtighed 

*) Haller ikke her har jeg, efter gientagne Underſogelſer paa temmelig 
Danmarks Siſte. III. 77 



1218 

Herhid høre to af vore Arter: Clupea Sprattus Nilss. og 

Clupea Schoneveldii Kr, 

Rogenia Val.: Tender paa Plougſkjcerben, Ganeben, 

Vingeben, Tunge og Kjeber. 

Herhid hører kun en eneſte lille, nogle Steder ved Englands 

Kyſter almindelig Art (Clupea alba Varrel), ſom jeg endnu 

ikke har haft Lejlighed til at ſe. 

Spratella Val.: fun Tender pan Tunge og Ganeben 

(ſamt paa Kjæberne). 

En lille Art af denne Gruppe ffal forekomme i Kanalen 

(Spratella pumila Val.). Om dens Berettigelſe kan jeg ingen 

Mening have, da jeg ikke har ſet den. 

Meletta Val.: kun Tender paa Tungen. 

En Art, efter Valeneiennes, i Kanalen; en anden i 

Middelhavet, foruden adſkillige exotiſke Arter, 

Alosa Val.: fmaa og let affaldende Tænder paa Kjæberne, 

og ellers ingen. 

Af denne Gruppe have vi en Art, Alosa Finta Cuv. *). — 

De øvrige af Valenciennes opſtillede Smaaſlegter troer jeg 

her at burde forbigaa. — Hvorvidt der efter Redſkaber, der i 

den Grad ere rudimenteere ſom Zænderne hos Sildearterne, bor 

begrundes Slegtsgrupper, forekommer mig tvivlſomt, iſeer da i 

ikke fan Tilfelde de praͤktiſte Vanſteligheder ved Arternes Hen— 

føring til disſe Grupper ſynes mig naſten uovervindelige, 

Et for vor Fauna meget nyttigt Reſultat er imidlertid efter min 

mange Exemplarer, kunnet bemerke Teenderne paa Ganeben og 

Vingeben, fælv med de ſterkeſte Luper. — Og jeg maa derfor 

atter inſiſtere pao den ringe praktiſke Brugbarhed af disſe Slagts⸗ 

ſtjcelnemerker. 

) Pilcharden hører ogſaa herhid. 
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Mening fræmgaaet af Valenciennes's Underſogelſer i den 

Lethed, hvormed Cl. Sprattus og Cl. Schoneveldii paa Grund 

af Plougſkjcerteendernes Savn kunne adſkilles fra Angelen af den 

almindelige Sild. 

Silden Clupea Harengus Linn.). 

S. 174. Til dens Paraſiter fojes: Ascaris Acus Bl., 

Asc. gracilescens Rud. og Distoma appendiculatum Rud. 

Hvasſilden Clupea Schoneveldii Kr.). 

Min Antagelſe, at den af mig under ovenſtaaende Navn 

beſkrevne Fiſt er forſkjcellig fra de Franſkes Blanquette, Cuviers 

Clupea latulus, finder Bekreftelſe i Adſkilligt, ſom Valenei— 

ennes om den (fe hans Harengula latulus) anfører, til Ex. 

at den kun beſidder 44 Ryghvirvler o. ſ. v. 

Stamſilden Alosa Finta Cuv.). 

Valenciennes forkaſter, efter Sammenligning af mere end 

hundrede Exemplarer fra forffjællige Egne af Europa, aldeles 

denne Art, eller forener den med den egentlige Aloſe (fe 

ovenfor 220 *), ſom blot udtrykkende Variationer af denne, der 

ikke ere betydeligere end de høg Silden iagttagne. Efter ham 

afvaxle Bugſtjcllene fra 37 til 42, Gadborfinnens Straaler fra 

*) Merkes maa det, at Cuvier (Rgn. änim. 2eme édit. II, 319) 

betegner denne Art ſom l'Alose proprement dite, uden at tilføje 

noget ſyſtematiſk Navn. Parrell og andre engelſke Fauniſter have 

idet de gjøre Brug af Cuviers Grupper, udtrykt den ovenſtagende 

franſke Benevnelſe ved Alosa communis; hvorimod Valenciennes 

uden Henſyn hertil kalder den Alosa vulgaris. 

77" 
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tyve til 24; Sidernes Pletter ffulle kun være Kjændetegn paa 

en yngre Alder i Forbindelſe med en god Konſervationstilſtand; 

Tilſtedeverelſen af Tender forklares paa en lignende Maade o. ſ. v. 

Imod Valenciennes har Troſchel (Wiegmann's Archiv 

f. 1852, I, 228 flg.) ſogt at heevde Arten, hvori jeg ganſke 

deler hans Mening; han angiver et ſtadigt Kjendemerke, hvorved 

Arterre altid uden Vanſkelighed kunne adſkilles: Antalet nemlig af 

Forleengelſerne pan Gjeellebuernes Mundſide, der vel er noget afvex— 

lende efter Fiſtens Storrelſe, dog indenfor temmelig fnævre Grendſer. 

Da jeg ovenfor (S. 209) bar anført Talforholdet af disſe Redſkaber 

for Stamſilden (hvormed Troſchels Jagttagelſer kunne ſiges 

at være ganſte overensſtemmende), vil jeg kun bemeerke, at hos 

den egentlige Aloſe mere end det dobbelte Tal findes (paa 

den yderſte Gjellebue indtil omtrent 118 Forlengelſer, paa den 

anden indtil 112, paa den tredie indtil henimod 90 og paa den 

fjcerde indtil 65), og at de altſaa finde meget nærmere hverandre; 

faa at paa et viſt givet Rum, til Ex. en Linie, et ſtorre Antal 

findes end paa ſamme Rum hos Stamſilden. Det vil for 

Framtiden blive nødvendigt at tage Henſyn til disſe Forhold i 

Diagnoſerne. 

S. 216. Med Henſyn til Artens Forekommen paa vore 

Kyſter vil jeg bemeerke, at den hvert Aar regelmasſigt ſtiger 

op i Ringkjobingfjorden, efter Silden, omtrent ſamtidigt 

med Hornfiſken. 

Gjedden (Esox Lucius Linn.). 

S. 249. J Th. Bartholins Epist. medic. II, 439 

meddeler Juſtus Bertram Efterretning, dog paa anden Haand, 

om en uhyre ſtor og gammel, ved Neſtved fanget Gjedde, ſom 

var væbnet med et Horn (cornu ipsi media fronte firmissime 

adheœrente, longitudine digiti ejusdemque fere ad radi— 
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cem densitate, paulatim in extremitate cuspidata, intus 

concavo). 

S. 253. Til de anførte Indvoldsorme maa fojes: Echi— 

norhynchus tuberosus Zed. (Tarmen) og Ligula digramma 

Crepl. (Bughulen); Echinorhynchus ovatus ombyttes med 

Ech. Proteus Westr. og Distoma Campanula Duj. med Dist. 

nodulosum Fröhl. 

Hornfiſken (Belone rostrata Fab. ). 

S. 273. De anførte Indvoldsorme ere at forøge med 

Agamonema Capsularia Rud. (Bughinden), Echinorhynchus 

Proteus Westr. og Ech, tuberosus Zed. (begge i Tarmen), 

Triænophorus nodulosus Pall. (Leveren i Hylſter), Dibotbrium 

Belones Duj. (Tarmen) og Tetrabothriorhynchus migratorius 

Dies. (Bughinden). Dieſing har opgivet fin. tidligere Adfktil— 

lelſe af to Arter Axine; hvorimod det igleagtige, paa Kroppen 

forekommende Snyltedyr, Cyclocotyle Belones Otto, maaffe”) 

maa tilfojes. 

Den af adſtillige Zoologer ſom en Hemiramphus betragtede 

lille Fiſt er nu ogſaa truffet i Kattegatet (i September 1851) 

paa den fvenffe Kyſt af Malm (Goth. Samh. Handl. f. 1851, 
S. 106). Han udtaler den Anſtuelſe, at disſe Smaafiſk kun 

ere Unger af Hornfiſken, men glæmmer kun at bemerke (hvad 

meget vel er ham bekjendt), at jeg adſtillige Aar tidligere har 

ikke blot fræmfat men ogſaa ſogt at fore Bevis for den ſamme 

Mening. 

Valenciennes's Opdagelſe af en af alle tidligere Under— 

ſogere overſet Tandkarde paa Plougſtjcerbenet hos den nordiſke 

Hornfiſk har, efter mine ſenere Underſogelſer, fundet fuldkommen 

Bekreſtelſe. Denne Karde er f Regelen kun nogle Linier lang, 

*) Jeg ſiger maaſke, fordi det, ſaavidt mig befjændt, kun er fundet 

paa Middelhavsformen (fe nedenfor). 
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omtrent en halv Linie bred, og beſtaar kun af meget forte Ten— 

der; hvorfor den let kan overſes hos nyligt fangede Hornfiſk, hvis 

Mundhule gjeerne er bedeelket med et tykt Slim. Undertiden 

bliver den meget lille, og jeg har Kjeendsgjerninger for, at den 

ſtundem faa godt ſom ganſte kan ſavnes; men dette ſynes i al 

Fald at være faa ſſjeldent, at de fire af mig omtalte, i det Kgl. 

Muſeum underſogte Spiritusexemplarer uden Tandkarde (der 

ſavnede Stedangivelſe, og netop derfor af mig anſages for danſte), 

rimeligvis tilhøre Middelhavsformen. 

Karudſen (Carassius vulgaris Kr.). 

S. 320. Den af mig anførte ubeſtemte Kradſer er 

Echinorhynchus clavæceps Zed. — De to Former, hvori 

Creplin har delt Ligula simplicissima Rud. (Lig. mono— 

gramma Crepl. og Lig. digramma Crepl.), ſynes begge at 

maatte henføres til Karudſen i den Udftræfning, hvori Arten her 

er antaget. 

Barben (Barbus fluviatilis Ag.). 

S. 333. Til Indvoldsormene bliver at føje Distoma glo— 

biporum Rud. (Tarmen) og Diplostomum brevicaudatum 

Nordm. (Øjet); Echinorhynchus nodulosus bliver til Echin. 

proteus Westr., Bothriocephalus Rectangulum til Dibothrium 

Rectangulum. Endvidere kommer en paa Huden funden Igle, 

Ichthyobdella stellata Kollr., til. 

Grundlingen (Gobio fluviatilis Cuv.). 

S. 349. Echinorhynchus nodulosus bliver til Echin. 

Proteus Westr., Filaria ovata til Agamonema ovatum, Li— 

gula simplicissima til Lig. digramma Crepl. 
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Suderen (Tinca vulgaris Cuv)) 

S. 367. Echinorhynchus angustatus Rud. tilføjes, 

og iſtedetſor Eeh. nodulosus kommer Ech. Proteus Westr. — 

En utilſtrekfeligt underſogt Agamonema (Ag. Tinc Dies.) 

og en Trichina (Tr. Cyprinorum Dies.) ere fundne paa Bugs 

hinden. 

Braſenen Abramis Brama Linn.). 

S. 387. Til de anforte Paraſiter komme Monostoma 

constrictum Dies. (Sjet) og Dactylogyrus auriculatus 

Nordm. (Gjallerne). Echinorhynchus nodulosus bliver 

Ech. Proteus Westr.; Ligula simplicissima bliver Lig. di— 

gramma Crepl. 

Blegen Abramis Blicca Bl.). 

S. 399. Echinorhynchus Proteus Westr., Distoma 

globiporum Rud. og Diplozoon paradoxum Nordm. ere ny— 

tilkommende Paraſiter. Ligula simplicissima ombyttes med Lig. 

digramma Crepl. 

Neſefliren Abramis Wimba Linn.). 

S. 410. Distoma globiporum Rud. og Caryophyllæus 

mutabilis Rud. ere at føje til Indvoldsormene. Echinorhyn— 

chus nodulosus bliver til Ech. Proteus Westr. 

Braſenfliren Abramis Ballerus Linn.). 

S. 419. Dieſing har truffet Caryophyllæus mutabilis 

Rud. i denne Fiſts Tarmekanal. 
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Nudffallen (Leuciscus Erythrophthalmus Linn.). 

S. 434. Til de mange anførte Indvoldsorme komme 

endnu Trichina Cyprinorum Dies. (Bughinden i Hylſter), 

Diplostomum volvens Nordm. (Øjet) og Diplozoon para— 

doxum Nordm. (Gjellerne). Den anførte Remorm er Li— 

gula digramma Crepl. — Echinorhynchus nodulosus bliver, 

her ſom overalt, til Ech. Proteus Westr. 

Skallen Leuciscus Rutilus Linn.). 

S. 446. Ascaris dentata Zed., Distoma globiporum 

Rud., Diplostomum volvens Nordm, og Gyrodactylus Du— 

jardinianus Dies. tilføjes. — Filaria ovata bliver til Fil. 

sangvinea Rud., Ligula simplicissima til Lig. digramma 

Crepl. — Den ubeſtemte Nematoid antages af Dieſing for 

en Agamonema. 

Emden CLeuciscus Idus Linn.). År 

S. 450. Benævnelfer. Jen af Andr. Reyerſen 

(i St. Bendts Kirkes Beſkrivelſe S. 79) anført Gravſtrift findes 

Formen Rimt: 

En Rimt, en Karpe kan 

Tidt over Vaadden ſpringe, 

Det vil den klogeſt Mand 

For Døden ej gelinge. 

S. 462. Trichina Cyprinorum Dies. fan tilfejes. Den 
ubeſtemte Tonia bliver Tænia torulosa Batsch, hvorimod Mo— 

nostoma'en ſynes at ſalde bort. 

Dobelen Leuciscus Dobula Linn.). 

S. 471. Agamonema ovatum Zed. tilfejes, og Echin. 

nodulosus ombyttes med Ech. Proteus Westr. 
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Lojeren (Aspius Alburnus Linn.). 

S. 499. Echinorhynchus tuberosus Zed., Distomum 

globiporum Rud. og Tœnia torulosa Batsch komme til. 

Aspen (Aspius rapax Agas.). 

S. 510. Tenia torulosa Batsch maa tilføjes, hvorimod 

efter Dieſing Filaria ovata falder bort; den antydede Nema— 

toid kaldes af ſamme Forfatter Agamonema Aspii. 

Sabelkarpen Pelecus cultratus Linn.). 

S. 523. Dieſing har fundet Caryophyllæus mutabilis 

Rud. i dens Tarm. ; 

Elritſen (Phoxinus Aphya Linn.). 

S. 537. Med Henfyn til denne Arts Paraſiter fræmbyder 

der ſig nogen Anledning til Tvivl og Forvirring. Dieſing 

angiver for Phoxinus levis Ag, folgende Snyltedyr: Agamo— 

nema ovatum Zed. (Leveren), Echinorhynchus Proteus Westr. 

(Tarmen), Distoma globiporum Rud. (Tarmen), Dactylogyrus 

auriculatus Nordm. (Gjellerne), Gyrodactylus elegans Nordm, 

(Gjæller og Finner); for Phoxinus Marsilii Heck. derimod blot 

Dibothrium granulare Rud. — Da, efter min Anſkuelſe, Ph, 

levis og Ph. Marsilii falde ſammen ſom Ph. Aphya Linn., 

ville altſaa de fer angivne Snyltedyr tilkomme denne Art, men 

kun tre af dem ſtemme med de af mig tidligere efter Rudolphi 

anførte Paraſiter, de to forſte og den ſidſte (Filaria ovata Zed. 

er næmlig identiſt med Agamonema ovatum, Echinorhynchus 

nodulosus med Ech. Proteus og Bothriocephalus granularis 

med Dibothrium granulare). Echinorhynchus clavæceps Zed. 

og Caryophyllæus mutabilis Rud., der anføres af Rudolphi, 

den forſte ſom det ſynes efter egen Underſogelſe, den anden efter 

Wiener⸗Muſeets Katalog, forkaſtes af Dieſing uden nærmere 
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Oplysning. Og med Henſyn til Dactylogyrus auriculatus og 

Gyrodactylus elegans ſavnes hos Dieſing Oplysning om, 

af hvem de ere iagttagne hos nerverende Fiſteart. 

Den alm. Smeerling Cobitis Barbatula Linn.). 

S. 552. Echinorhynchus Proteus Westr. (Tarmen) og 

Gyrodactylus elegans Nordm. (paa Gjeller og Finner) blive 

at tilføje, De antydede Paraſiter ere Ascaris trigonura Dies. 

ag Bothriocephalus Barbatulæ Rud. 

Havaalen Anguilla Conger Linn.). 

S. 615. Indvoldsormene maa foroges med Ascaris cla— 

vata Rud. (Tarmen) og Tetrabothriorhyncus migratorius Dies. 

(Bughinden i Hylſter). Filaria Piscium bliver Agamonema 

Capsularia Rud., og Dacnitis hians Duj. betragtes af Die ing 

ſom identiſk med Cucullanus foveolatus Rud. 

Gaardaalen Anguilla migratoria Kr.). 

S. 641. Til de mange anforte Paraſiter maa endnu fojes 

Trichina Anguilla Bowm. og Echinorhynchus tuberosus Zed. 

Den lille Tangnaal Siphostoma Typhle Linn.). 

S. 675. Benevnelſer. Bed Korſor har jeg hort den 

kaldes Snaddregjak. Benævnelfen Skræedderaal træffes, 

foruden de anførte Steder, ogſaa i det nordligſte Jydland, t. Ex. 

pag Hirsholmen. 

S. 691. Den af mig anførte Spolorm er udentvivl As— 

caris constricta Rud. ] 

Havmuſen (Chimæra monstrosa Linn.). 

S. 813. Den af mig under Navnet Crobylophorus Chi- 

mera farakteriſerede Form blev, ſaavidt Slægten angaar, ganſke 
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fort efter Offentliggjorelſen af de „danſke Fiſtes“ ſyvende Hæfte 

udførligt beffrevet og afbildet af R. G. Wegener efter et rige— 

ligt i Middelhavet ſamlet Materiale (Müllers Archiv, 1852, 

femte Hefte S. 543 flg. Tab. XIV-XV). Jeg ſiger, ſaavidt 

Slægten angaar, thi, ligeſom jeg betvivler Artsidentiteten af 

Middelhavets Chimera med den nordiſte, ſaaledes mener jeg 

ogſaa at have Grund til at formode, at deres Paraſiter ere for— 

ſtjcellige, ſtjondt neerſtagende. Amphiptyches urna er det Navn, 

hvormed Wegener betegner den af ham beſkrevne Form. 

S. 936. Purk-Haa. Müllers Kilde for dette Navn 

har jeg ſenere opdaget. Det er Gunnerus, hvem det ſkyldes 

(Trondhjemſke Selſt. Skrifter, ny Samling I, 32); men Guns 

nerus angiver tydeligt nok, at han ſelv har dannet det, eller 

ligeſom overſat det efter det Italiænffe Pesce porco, og Mül— 

ler var ſaaledes ingenlunde berettiget til at anføre det ſom norſt 

Trivialnavn. 
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Regiſter 
over 

Danmarks Fitte. 

Romertalene henviſe til Delen, de arabiffe Tal til Siden, hvor 

Navnene forekomme. 

Til Indledningen foran forſte Del er i dette Regiſter ikke taget 

Henſyn. 

Aaborr I, 3. 

Aal I, 20; 365. — III, 75; 1373 

1050; 1051; 1067. 

Aal, egentlige III, 628 Anm. 

Aal, gule III, 643. 

Aal, den rode III, 1070. 

Aalbut II, 321 Anm. 

Aaledannede, de III, 574. 

Aaleflynder II, 270 Anm.; 279; 

291 Anm. 

Aalegræs III, 637. 

Aaleknude I, 356. 

Aalekone I, 356. 

Aalekrage I, 338. 

Aalekuſe I, 356. 

Aalekvabbe, den levendefodende I, 

355 flg.; 602. — II, 169. — 

III, 75; 337; 6573 668; 1113 

Anm.; 1119; 1130; 1139 Anm. 

Aalekvabbeſlagten I, 355; 600. 

Aalemoder I, 356. 

Aaleſlagten III, 602-671. 

Aalkubbe J, 356. 

Aalkojte I, 356. 

Aal⸗Moder III, 657. 

| 

Aalmutter III, 657. 

Aalpukke 1, 356. 

Aalender III, 451. 

Aat I, 400. 

Aborre, den almindelige I, Uflg.; 

30; 160; 577; 590. — III, 75 

Anm.; 1353 2511 

3675 537; 5633 5733 

Aborreagtige Fiſte I, 1. 

Aborreſlœgten I, 1. 

Abramis Cuv. III, 296; 368. 

Ballerus Linn. III, 370 

Anm.; 411 flg.; 1130; 

1223. 

Blicca Bl. III, 370; 389 flg.; 

402; 412; 424 Anm.; 

1109; 11303 1133 Anm.; 

1223. 

Brama Linn. III, 369 flg.; 

1133 Anm.; 1223. 

Buggenhagii Bl. III, 420. 
cultratus III, 512. 

elongatus Agass. III. 408. 

Farenus Linn. III, 369 flg. 
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Abramis Wimba Linn. III, 400 | Acus Aristotelis Worm III, 674. 
flg.; 412; 1223. 

Abſalon III, 133. 

Acanthias Bon. III, 868. 

— vulgaris Riss. III, 868 flg.; 

9373 11293 1155. 

— Blainvillii R. III, 888 Anm. 

Acanthobothrium coronatum 

Rud. III, 831. 

Acantholabrus Val. I, 556 Anm. 

— exoletus I, 557. 

— mierostoma I, 557. 

— viridis Val. I, 557 Anm. 

Acantholepis Kr. III, 97. 

— Silus Asc. III, 98 flg. ; 1146 

Anm.; 1148 Anm. 

Acanthopsis Agass. III, 564 Anm. 

Acanthorhynchus reptans Rud. 

I, 594. 1 
Aceipenser Barth. III, 747. 

Acerina Cuv. I, 43. — II, 379. 

— vulgaris Cuv. I, 43 flg. 
Achtheres Percarum Nordm. I, 

21 Anm.; 54 Anm. 

Acipenser Schn. III, 747. 

— Linn. III, 746-782. 

— bospitus Kr. III, 780 flg. 

— latirostris Parn. III, 781. 

— Lichtensteinii Bl. III, 748; 

762. 

— Ruthenus Linn. III, 779. 

— Sturio Linn. I, 238. — II, 

494. — III, 747 flg. 

Aculeatus marinus longus Schn. 

1. 194. 

— minor n. 1 Schn. I, 170. 

— minor n. 2 Schn. I, 188. 

Acus altera species Schn. III, 

6743 706. 

— lumbriciſormis Will. III, 
723. 

— marinus Schn. III, 256. 
— vulgaris Worm III, 256. 

Aeſch III, 1120. 
Aeſche III, 1155 Anm. 

Afodius III, 52. 

Agamonema Aspii Dies. III, 1225. 
— bicolor Crepl. I, 578; 5793 
— Capsularia Rud. I, 581; 

595; 603; 605; 606; 

6113 612; 6133 615. — 

11,704 Anm.; 892; 1221. 
— Carangum Dies. I, 597. 
— commune Dies. I, 583; 

603; 605; 606; 608; 
610. 

— Lampetræ III, 1040 Anm. 
— Merluccii vulgaris Dies. 

I, 608. 

— ovatum Zed. III, 

1224 1225. 

— papilligerum Crepl. I, 
592; 595. 

— Tincæ Dies. III, 1223. 
— Triglæ Hirudinis Rud. I, 

582. 

— sp. III, 913; 1224. 

— sp. I, 593. 

Agonum Bon. I, 142 Anm. 

Agonus Bl. I, 142. 

Aland III, 448. 

Alander III, 448. 

Alandt III, 448; 451; 460 Anu.; 

473. 

Alant, der III, 448. 

Alausa III, 203; 1109. 

Albinoer III, 364. 

12223 
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Albula III, 78 Anm. 

— Kold. III, 1109; 11303 1133. 

— minor Schn. III, 391; 486. 

— nobilis III, 56; 59; 72 

Anm.; 773 89. 

Alburnus Aus. III, 497 Anm. 

— Barth. III, 1130. 

— Terp: III, 1133. 

Algorle III, 1100 Anm. 

Alng I, 3 Anm. — III, 617; 1100. 

Alopias Raf. III, 929. 

— vulpes Gml. III, 929; 937. 

Alosa Cuv. III, 202. 

— Val. III, 1218. 
— Sehn. III, 203; 1109. 

— communis Yarr. III, 204; 

220; 1219 Anm. 

— PFinta Cuv. I, 265; 276. — 

III, 140; 180; 202 flg.; 

220; 1109 1218 1219. 

— vulgaris Val. III, 1219 Anm. 

PAlose proprement dit Cuv. III, 

1219 Anm. 

Aloſe, den egentlige III, 220; 1219. 

Aloſeſlegten III, 202. 

Alſe III, 203. 

Amfipoder II, 600. — III, 2713 777. 

Ammocoetes Dum, III, 1060. 

— branchialis Linn. III, 638; 

1060 flg. 

Ammodytes Linn, III, 574. 

— eicerellus Raf. III, 589 

Anm. 

— Lancea Cuv. III, 590 Anm.; 
593 flg. 

— siculus III, 589 Anm. 

— Iobianus Linn. II, 25 

Anm. — III, 575 flg.; 
594; 1146 Anm. 

Amphioxus lanceolatus III, 1088. 

Amphitrite auricoma II, 59. 

Anarrhichas Linn. I, 369. 

— Lupus Linn. I, 369 flg.; 

602. — II, 402; 515 

Anm. — III, 787; 922 

1102; 1132; 1145. 

— minor Olaf. I, 370. — III, 

1148 Anm. 

Anchoiſen III, 178. 

Anchorella emarginata Kr. III, 

218. 

— Ppbysicola Kr. I, 610. 

— rugosa Kr. I, 380 Anm. 

— unceinata Müll. I, 354; 

368; 495. — II, 40. 

Ancylus fluviatilis II, 462 Anm. 
III, 52. 

Aneyrocephalus paradoxus Crepl. 
I, 579. 

Anguilla Cuv. III, 602 Anm.; 

628 Anm. 

— Terp. III, 1133. 
— Thunb. III, 602. 

— acutirostris Varr. III, 617; 

6183 6203 5213 622 632 

Anm.; 642 flg.; 1133 

Anm.; 1136 Anm. 

— cloacina Bon. III, 621. 

— Conger Linn. III, 603 flg.; 

1136 Anm.; 1226. 

—  decumana Schn. III, 603; 

658. 

— decumana Pont. III, 657; 

658. 

— latirostris Yarr. III, 618; 

620; 621; 622; 632 

Anm.; 644; 671. 

migratoria Kr. III, 616 

flg.; 1133 Anm.; 1226. 
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Anguilla septembrina Bonp. III, 

6213 622. 

vulgaris Bonp. III, 617; 

6213 644. 
Anguille long bee Cuv. III, 620; 

6213 644. 

pimperneaux Cuv. III, 620; 

621. 

— plat bee Cuv. III, 620; 

6213 658 671. 

verniaux Cuv. III, 

6203 631. 

Annelider II, 357. 

Annulata III, 234. 

Anodonta III, 1139 Anm. 

Anſjos, den almindelige I, 249. — 

III, 144; 178 221 2223 1119. 

Anſjosſlagten III, 221. 

Anthocephalus granulum Rud. 

J, 594; 597. 

gracilis Rud. I, 219; 594. 

elongatus Rud. III, 745. 

— paradoxus Drumm. I, 606; 

612. 

rudicornis Drumm. I, 611. 

Anthosoma Smithii Leach. III, 

867. 
Antzios III, 178; 181. 

Aphrodite aculeata Linn. J, 584. 

II, 40 Anm. — III, 786 Anm. 

Aphya Barth. III, 1130. 

Aphyæ Schn. III, 181; 525. 

Apuæ Schn. III, 181. 

Araneus I, 56. 

Arenicola piscatorum Lam. 

59; 486. — III, 1114. 

Argentina III, 100. 

Sphyræna III, 100. 

Silus Asc. III, 99. 

6173 

II, 

| 

Argentine III, 114. 
Argulus ſoliaceus Linn. I, 186; 

577. — III, 254. 
Arundo Phragmitis Linn. III, 654. 
Ascaris Acus Bl. J, 615. — III, 

253; 273; 1219. 

acuta Müll. I, 612. 

adiposa Schrk. III, 253, 
adunca Rud. III, 218. 

Anguillæ Abldg. III, 639 

Anm.; 641. 

angulata Rud. I, 138; 603. 
aucta Rud. I, 368 Anm. 

Capsularia Rud. I, 606; 

608; 613. — II, 581. 
clavata Rud. I, 595; 605; 

6063 608; 615. — IT, 41; 

60. 

collaris Zed. I, 611; 612. 

II, 297; 444. 

constricta Rud. I, 71; 

583; 611. — Ill, 704 
Anm.; 778. 

cuneiformis Zed. III, 349; 

462; 523. 

— dentata Zed. III, 333; 5523 

1219; 1224. 

ecaudata Duj. III, 615. 

gracilescens Rud. III, 192; 

235 5 1219. 

incurva Rud. I, 597. 

labiata Rud. III, 615; 641. 

Linguatulæ Rud. I, 612. 

mucronata Schrk. II, 184. 

Orthagorisci Rud. III, 745. 

obtusocaudata Zed. I, 615. 

— II, 644. — III, 1215. 

Pedum Deslg. I, 595. 

Rajæ Fabr. III, 960. 
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Ascaris Rajæ Bellh. III, 995. 

rigida Rud. I, 741 Anm. 

rotundata Rud. I, 605. — 

III, 851; 995. 

Sole Rud. I, 612. 

succisa Rud. I, 613. — 

III, 976. 

tenuissima Zed. I, 606. — 

II, 184. 

— trigonura Dies. III, 1226. 

truncatula Rud. I, 20 Anm.; 

41 Anm. 

velocissima Nordm. I, 578; 

579. 

sp. I, 187. — II, 138 

315; 376; 488. — III, 

1373 201; 552; 6413 

976 Anm. 

Aſche III, 38 Anm.; 53 Anm. 

Asella Kold. III, 1109. 

— 

Asellus candidus primus Schn. | 

Baccalaa II, 11 Anm. II, 84. 
flavescens Schn. II, 123. 

longus Sehn. II, 153. 

luscus Willb. II, 78. 

major Schn. I, 616. — 

II, 2. — III, 1133. 

minor Sehn. II, 43. — 

III, 1133. 

nanus Schn. II, 2; 28. 

niger, Carbonarius Schn. 

II, 102. 

varius Schn. II, 2. 

virescens Schn. II, 102. 

Aſp Slægten III, 485. 

Aſpen III, 500 flg.; 1225. 
Aspidogaster limacoides Dies. III, 

462; 671. 

Aspidophorus Lac. I, 142. 

! 

Aspidophorus eataphractus Linn. 

I, 57; 584. — III, 1117; 

1136 Anm. 

— europæus Cuv. I, 143 flg. 

monopterygius Bl. I, 142 

Anm. 

— 

Aspius Agass. III, 485. 

Alburnus Linn. III, 485 

flg.; 1118; 1133 1225. 

rapax Agass. III, 500 flg.; 

1136 Anm.; 1225. 

Aspredo I. 44 Anm. 

Asterias I, 440. 

Atherina sp. III, 1150. 

Atkvaſt II, 494 Anm. 

Aurata Kold. et Barth. III, 1129. 

Aurridi II, 584; 586 Anm.; 601. 

Auſtling I, 56 Anm. 

Axine Abildg. III, 273; 1221. 

Belones Abildg. III, 273. 

Bachfohren II, 626. 

Backſtouer II, 626. 

Baguntken I, 74. 

Bagylleke I, 543. 

Bakſtulle I, 610. — II, 250 Anm.; 

359. 

Ballerus Schn. III, 390; 391; 

1130. 

Barbe I, 74. 

Barbe, den almindelige III, 321 

flg.; 3373 11313 1222. 

Barbeſlegten III, 321. 

Barble III, 323. 

Barbue II, 407 Anm. 

Barbus Cuv. III, 321. 

Barth. III, 322. 

Schn. III, 322. 
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. 

Barbus fluviatilis Agass. III, 321 

fig. 3 113131222 

Bars, den almindelige I, 23 flg.; 

324; 578. 

Barſch J, 3. 

Barsflægten I, 23. 

Batjen III, 203; 204. 

Batrachocephalus Hb. II, 231 

Anm. 

Borteayos Aνẽ&xe—s I, 449 Anm. 

Batrachus Bl. Schn. I, 472. 

— borealis Nilss. I, 473 flg.; 

603. 

conspicillum Val. I, 603. 

Dussumieri Cuv. I, 473. 

Baudroie I, 448. 

Bayeke III, 204. 

Bekelaß II, 627. 

Bekeſtover II, 627. 

Bek⸗-Oreden II, 626. 

Belennus III, 1107; 1109. 

Belone III, 1139 Anm. 

Cu , 258 2573274. 

rostrata Fab. III, 255 flg.; 

1146 Anm. 

vulgaris Flem. III, 257; 

274. 

Benloja III, 487 Anm. 

Bergerfifk II, 404 Anm. 

Berggylte n. 1 & 2 Strom I, 522; 

536. 

n. 3 Strom I, 557. 

n. 4 Strom I, 493 Anm. 

Berggylten I, 476 flg.; 5233 538 

Anm.; 543; 575. — III, 1146 

Anm. 

Berggylter I, 74 Anm. 

Berglax II, 63; 141. 
Danmarks Siffe, III. 

Berg-Nebbe I, 497. 

Bernhards-Krebs I, 379. 

Bib II, 78. 

Bilde, Cffe II, 404 Anm. 

Binoculus piseinus Fabr. II, 404. 

Birkelange II, 167 Anm. 

Bjorkna III, 390; 391. 

Blaafinne III, 402; 424. 

Blaagomme I, 511. 

Blaahaj Retz. III, 927. 

Blaahaj, den almindelige III, 834 

flg.; 857; 878; 8813 883; 8843 

885; 902; 911 Anm.; 937. 

Blaamuslinger III, 1114. 

Blaakjceft I, 586. 

Blaaſeer II, 106. 

Blaaſpol III, 501; 509. 

Blaaſpurv III, 501 Anm. 

Blaaſtaal I, 513; 523; 

Anm. 

Blaaſtak I, 511 flg. 

Blaatafte III 894, 

Bladſild III, 140; 142 Anm. 

Blanckelachß II, 542. — III, 1118. 

Blandingsorreden II, 603; 606; 

619 flg.; 624. 

Blang II, 154. 

Blankaal III, 622. 

Blanke-Steen III, 99. 

Blankeſten, den ſpidstandede I, 206 

flg.; 393. 

Blankeſten-Slaegten I, 206. 

Blankoje III, 787. 

Blanquette III, 1219. 

Blaugrundel III, 1154 Anm. 

Blauwit III, 1118. 

Ble III, 391, 

Bleak III, 487 Anm. 

78 

538 
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Blege II, 85. — III, 371; 389 

flg.; 402; 408 424 Anm.; 1223. 

Blej III, 370; 391. 

Bleke II, 85. 
Blenniops Galerita I, 601 Anm. 

Blennius Ascanii Walb. I, 602. 

— fuscus Str. II, 232. 

— Galerita Müll. III, 1148. 

— gracilis Stuw. I, 337. 

— Gunellus Linn. I, 341. — 

III, 1149. 

— Lumpenus, den ſtromſte I, 

337. 
— raninus Linn. II, 232. 

— viviparus Linn. I, 356. 

Bleye III, 370; 390. 

Bleyer III, 370; 390. 

Blicca Kold. III, 1109. 

— Schn. III, 390; 391; 1133. 

Blick III, 487 Anm. 

Blicke III, 390; 487 Anm. 

Blikke II, 124. — III, 412; 412 

487. 

Blindfifk III, 1070. 

Blinds II, 78. 
Bliſter II, 141. — III, 1153. 

Blochs Knurhane I, 101. 

Blodiſe I, 610. 

Blakſpruter III, 830; 975. 

Bløddyr II, 642. — III, 975. 

Bolemius Rant. III, 1109. 

Bomolochus Belones Burm. III, 

223. 

Bondſuger III, 1026. 

Bonit I, 264. 

Bordelièere III, 391. 

Botargo I, 301; 324. 

Botia Gray III, 564. 

Botia Tænia Linn. III, 564 flg. 

Bothriocephalus Belones Duj. III, 

273. 
— claviceps Rud. III, 641. 

— crassiceps Rud. II, 152. 

— fragilis Rud. III, 218. 

— granularis Rud. III, 538. 

— proboscideus Batsch II, 

624. 

punctatus Rud. I, 129 

138 Anm.; 583. — II, 

423; 444; 488. 

— Rectangulum Rud. III, 

33331222. 

— rugosus Goetz. II, 184. 

— solidus Müll. I, 138 Anm.; 

187; 192; 583 593. 

— sp. inc. I, 471 Anm.; 605. 

— II, 41; 60. — III, 

552. 

Botte II, 279; 425. 

Brachiella rostrata Kr. II, 404. 

Brama Bl. Schn. I, 211. 

— III, 369. 

— marina I, 212. 

— Rayi Bl. I, 211; 594. — 

III, 1159. . 
Branchiostoma Cost. III, 1087. 

— lanceolatum Pall. III, 

1087 flg. 

— lubricum Cost. III, 1088. 

Braſn J, 3 Anm. — III, 1100. 

Braſen III, 292 369 flg.; 402; 

4493 1222. 

— Val. III, 411. 

— Müll. III, 412. 
Braſen-Bunke III, 412. 

Braſenfliren III, 411 flg.; 1222. 
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Brafen-Græg III, 385. 

Brasſen, der III, 369. 

Brasſen Val. III, 390; 392. 

Brede-Bubler III, 1139 Anm. 

Bredflab I, 448. 

Bredling III, 180 Anm. 
Bredpander III, 618; 658; 659; 

670. 

Breitling III, 178; 1155 Anm. 

Brislingen I, 56 Anm. — II, 121; 

422; 443; 573. — III, 140; 

1413; 177 flg. ; 194; 203; 203. 

Brocke III, 981 Anm. 

Brockmann, Jesper II, 403 Anm. 

Brok III, 963. 

Brokke III, 981. 

Brosme, le II, 216. 

Brosmen I, 610; 616. — II, 27 

Anm.; 215 flg. — III, 1004; 

1026 Anm. 

Brosmekonger II, 27. 

Brosmeffægten II, 215. 

Brosmius vulgaris Cuv. I, 610. — 

II, 215 flg. — III, 1118. 

Broſten II, 125. 

Brudekut I, 385 Anm. 

Brugden III, 922; 932; 1039 Anm. 

Brendebobler III, 1139 Anm. 

Brendevinsfiſk II, 487 Anm. 

Breend-Vabler III, 1139 Anm. 

Buceinum neriteum I, 31. 

— reticulatum Linn. I, 474. 

— undatum Linn. I, 379. — 

11,494 ü. U, 

1139 Anm. 

Budegassa I, 449 Anm. 

Bufoniter I, 373. 

Buglossus II, 468. — III, 1133. 

Buk, I, 579. 

Bull J, 131. 

Bulosſe I, 131. 

Bunke III, 412. 

Bufkgjellede III, 672. 

Butte II, 279 Anm. — III, 1121 

Anm. 

Buttpleder II, 407. 

Bykling III, 222. 

Byrkelangen II, 169 flg. 

Bytte III, 1121 Anm. 

Bakorreden I, 616. — II, 584; 

625 flg. 

Beendelorm II, 423. — III, 253 

Anm.; 976. 

Bendeltang III, 270 Anm. 

Beerrgſnultra I, 342. 

Bever III, 1113 Anm.; 1114. 

Calicotyle Kröyeri Dies. III, 961. 

Caligus curtus Müll. I, 606. — 

II, 26 Anm.; 40; 60; 

166. 

— diaphanus Nordm. I, 100. 

— Hippoglossi Kr. II, 404. 

—, pectoralis Müll. II, 275; 

444. 

— pPproductus Müll. II, 580 

Anm. 

— Salmonis Kr. II, 566 Anm.; 

580. 

— Sturionis Kr. III, 777. 

nov. sp. I, 495 606. 

— Sp. II, 3153; 4443. 488; 

. 
Callionymus Linn. I, 422. 

— cithara Val. I, 442. 

— Dracunculus 1, 422; 436; 

442; 550 Anm. 

78 
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Callionymus Lyra Frs. I, 422 

flg. - III. rz PSE 

1149. 

Cancer depurator I, 474. 

Mænas Linn. I, 129. 

Canicula marina III, 869, 

Canis III, 923. 

Carcharias-Wrm. III, 915. 

Carcharios Brünn. III, 853. 

866 Anm. 

marinus Schn. III, 869. 

Cantharus Cuv. I, 594. 

griseus Cuv. I, 593. 

Capellan II, 63. 

Capito major Schn. III, 464 Anm. 

minor Schn. III, 464; 473; 

474. 

rapax Schn. III, 501. 
Carabus III, 1107. 

Caranx Cuv. I, 263. 

trachurus Linn. I, 263 flg. 

— III, 204; 1137. 

Carassas III, 295. 

Carassi tertiæ differentiæ Schn. 

III, 1118. 

Carassius Nilss. III, 293. 

— vulgaris Kr. III, 294 flg.; 

1133 Anm. 

Carcharias Cuv. III, 927. 

— glaueus Cuv. III, 835; 

927 937. 

Cardium II, 57 Anm.; 375. 

Carelophus Kr. I, 601. 

Strömii Val. I, 600 fig. — 

III, 1145 Anm.; 1148 

Anm. 

maculatus Raf. I, 442 flg. 

Galeus Wrm. III, 853; 

Carudſer III, 1140. 

Caryophyllæus mutabilis Rud. 

III, 320; 333 349; 367; 3873 

3993 434; 4463 4713 4813 499; 

5383 5523 5733; 1223. 

Caſkelot III, 1139 Anm. 

Cataphractus I, 57; 119; 143. 

Cavallo marino III, 728 Anm. 

Cecrops Latreillii Leh. III, 745. 

Centrina III, 784; 936. 

Salviani III, 936. 

vulgaris Cuv. III, 785 Anm. 

Centrine III, 784; 785; 936. 

Centronotus Brosme BI. Schn. 

I, 602. 

Lumpenus I, 337. 

Centroscyllium Fabricii III, 888 

Anm. 

Cephalopoder I, 290. 

Ceſtoid II, 488. 

Chalimus Scombri Burm. I, 236. 

Charopinus III, 995 Anm. 

Chela cultratus III, 512. 

Chimæra Linn. III, 783. 

argentea Asc. III. 785 

787. 

— cristata Fab. III, 785 

786 Anm. 

ß mediterranea Riss. III, 

| 809 Anm. 
monstrosa Linn. I, 144. — 

III, 784 flg.; 936; 1125; 

1132; 1146 Anm.; 1148. 

Chondracanthus cornutus Müll. 

II, 2 376. 

gibbosus Kr. I, 471. 

Merlueccii Holt. II, 152. 

nodosus Müll. I, 168. 
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Chondracanthus Soleæ Kr. II, 

488. 

— Triglæ Nordm. I, 99; 116. 

Chondrostoma Nasus Linn. III, 

401. 

Chub III, 450; 483. 

Cimbrishavnfilden III, 156. 
Cithari I, 611. 

Citharus gen. II, 379. 

— asper Rond. II, 374 Anm. 

Clavella Hippoglossi Cuv. II, 404. 

Clinus Cuv. I, 332 Anm. 

— anguillaris Cuv. I, 

Anm. 

— nebulosus I, 337. 

Clio borealis Fabr. II, 515. 

Clupea Cuv. III, 138 

— Val. III, 1216. 

— alba Tarr. III, 194 Anm.; 

133 

1218. 

— Alosa III, 179 203; 218 

Anm. 

— Enerasicholus Linn. III, 

140. 

— Encerasiolus III, 222. 

— FHarengus Linn. III, 138 

flg.; 1107; 1216 1219. 
— bahusica Nils. III, 156. 

— majalis Nils. III, 156. 

— Membras III, 156. 

— Latulus Cuv. III, 

1219. 

— Leachii Yarr. III, 194. 

— Pilchardus Bl. III, 175 flg.; 

— Sardina Cuv. III, 176 192; 

223. 

— Schoneveldii Kr. III, 193 

flg.; 11183,1136 Anm.; 

12183 1219. 

1943 

Clupea Sprattus Linn III, 179; 

194; 195. 

— prattus Nils. II, 422. — 

III, 177 flg.; 1218. 

— villosa Müll. III, 1148 Anm. 

Cobitis Linn. III, 51 Anm.; 539. 

— aculeata Gesn. III, 565. 

— barbatula Linn. III, 347 

Anm.; 339 flg.; 560 

Anm.; 1120 Anm. 

— caspia Eichw. III, 571. 

— fluviatilis Sehn. III, 540. 

— fossilis Linn. III, 553 flg.; 

1136 Anm. 

— Fürstembergii 

562. 
— Tænia Linn. III, 565. 

— variabilis Parr. III, 562. 

Colymbus auritus III, 75. 

Conger Terp. III, 1133. 

— Cuv. III, 602 Anm.; 628 

Anm. 

Congrus III, 603; 1129. 

Coregonus Cuv. III, 55. 

— Albula Linn. III, 93 flg.; 

1146 Anm. 

— Lavaretus Linn. III, 55 

flg.; 1121 Anm.; 1146 

Anm. 

— Maræna III, 57. 

— Marænula Bl. III, 93 flg. 

Fitz. III, 

— oxyrhynchus Linn. III, 

573 76 flg; 1118; 1140; 

1215. 

— Sikus III, 57. 

— Silus III, 99. 

— Wartmanni Bl. III, 58 

Anm. 

— Willughbii Varr. III, 95. 
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Corkwing I, 537. 

Coryphæna rupestris Mull. III, 

1148 Anm. 

Coryphænoides Strömii Reinh. 

III, 1148 Anm. 

Cottus Linn. I, 117. 
— Bubalis Euphr. I, 117 

Anm.; 118 flg.J 131; 1453 

582. — III, 1117; 1132. 
— cataphractus Linn. I, 84; 

143. 

— Gobio Linn. I, 118; 141. 

— III, 1120 Anm.; 1155 

Anm. 
— gronlandieus Cuv. I, 583. 
— quadricornis Linn. I, 117 

Anm.; 140; 583. 

— quadricornis Varr. I, 584. 

— Scorpius Linn. I, 130 flg.; 

583. 

— tricuspis Rhrdt. I, 

Anm.; 583. 

— uneinatus Rhrdt. I, 117 

Anm. 

Crangon vulgaris I, 157. — II, 

973 121. — III, 959; 1114. 

Crenilabrus cornubicus Yarr. I. 

537. 

— Couchii Val. I, 537. 

— Donovani I, 537. 

— exoletus I, 556 flg. 

— Melops Linn. I, 521 flg.; 

541 Anm. — III, 1109. 

— mierostoma Th. I, 558. 

— Pennantii Val. I, 537. 

— rupestris Linn. I, 538 

Anm.; 551 fig. — III, 

1136 Anm.; 1137; 1145 

Anm.; 1149. 

117 

Crenilabrus Tinca Yarr. I, 522; 
537. 

Crobylophorus Chimæræ Kr. III, 

813 Anm. 

Ctenolabrus Val. I, 541, 

— rupestris I, 543. 

Cucullanus alatus Rud. II, 444. 

— elegans Zed. I, 20 Anm.; 

41 Anm.; 54 Anm.; 592; 

615. — II, 184. — III, 

253; 510; 641 1215. 

— foveolatus Rud. I, 605; 

611. — II, 41; 275 Anm. 

— globosus Zed. I, 615. — 
II, 644. 

— heterochrous Rud. I, 610; 

612. — II, 297. 
— melanocephalus Rud. I, 

596. 

— Percæ Abildg. I, 168 Anm. 

— Squali Dies. III, 851. 
— Sturionis Abildg. III, 778. 

— truncatus Rud. III, 137. 

— sp. II, 488. — III, 367. 

Cucullus Lyræ species I, 84. 

— marinus I, 84. 

Cyclocotyle Belones Ott. III, 

1221. 

Cyelopterus Linn. II, 489; 533 
Anm. 

— coeruleus Mitch. II, 491; 

493. 

— Liparis Bl. II, 521; 534. 

— Lumpus Linn. I, 612 

613. — II, 490 flg. — 

III, 1102; 1109; 1125 

1131; 1137 Anm.; 1145 

Anm.; 1149; 1154 Anm. 
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Cyclopterus minutus Pall. II, 

491; 492. 

— pavonius Shw, II, 491; 

493. 

— rufus I, 613 Anm. 

— spinosus Fabr. II, 504 

Anm.; 511 Anm. 
Cyprinopsis Fitz. III, 293 Anm. 

Cyprinus Heck. III, 289. 
— Albula III, 488 Anm. 

— Alburnus Linn. II, 106 

Anm. — III, 391; 486; 
487. 

— Alburnus Wilb. III, 1142. 

— Aphya Linn. III, 525; 

526. 

— Aphya Bl. III, 526 Anm.; 

538. 

— Aspius Linn. III, 501. 

— auratus Linn. III, 

Anm. 

— Ballerus Linn. III, 370 

Anm.; 390339134113 412. 

— Blicca Bl. III, 274. 

— Brama Linn. III, 369. 

— brevis Schn. III, 295; 423; 

1133 Anm. 

— Carassius Linn. III, 295. 

— Carassius Bl. III, 296 ; 299. 

— Carpio Linn. III, 290 flg.; 

1133 Anm.; 1142 1148 

Anm. 

— Cephalus Linn. III, 482. 

— cultratus Linn. III, 512. 

— Dobula III, 274; 464; 

465 474. 

— erythrophthalmus Linn. 

III, 77 Anm.; 422 1146 

Anm. 

291 

Cyprinus Farenus Linn. III, 369; 

370. 

— Gibelio Bl. I, 544. — III, 

2953 2963 297. 

— Gobio Linv. III, 336; 526. 

— Gobio Fab. III, 525. 

— Grislagine Linn. III, 473; 

474. 

— Grislagine Meid. III, 474 

Anm. 

— Idbarus Linn. III, 448; 

449. 

— ldus Linn. I, 323; 448. 

— Idus Bl. III, 482. 

— Jeses Linn. I, 323 — III, 

448; 483. 

— Jeses Jur. III, 482. 

— Kollarii Heck. III, 

Anm. 

— latus Schn. III, 369; 1133. 

— Leuciscus Linn. III, 474. 

— Lumaireul Bon. III, 535. 

— moles Agass. III, 295. 

— Nasus Linn III, 400; 401. 

— nobilis III, 290; 1133. 

— Phoxinus Linn. II, 295 

Anm.; 643 Anm. — III, 

5253 526. 
— ripularis Pall. III, 535. 

— rutilus Linn. III, 77 Anm.; 

422; 424; 436. 

— argus Art. III, 448. 

— Tinca Linn. III, 352. 

— Wimhba Linn. III, 400; 

402. 

294 

Daenitis hians Duj. III, 615. 

Dactylogyrus auriculatus Nordm. 

III, 1223. 
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Dactylopterus I, 84 Anm. 

Damkarudſen III, 297 flg.; 312. 

Dampſtibes Indflydelſe paa Fifke— 

rierne III, 165 Anm. 

Dapreaal III, 622. 

Delesseria II, 273. 

Delftnarter II, 166. — III, 164; 

994; 1100. 
Delphinus Orca Linn, III, 994. 

— Orca Fabr. I, 238. 

Dibothrium Belones Duj. III 

1221. 

— claviceps Rud. III, 641. 

— crassiceps Rud. I, 608. 

— fragile Rud. I, 613. 

— infundibuliforme Rud. I 

1215. 

— Labracis Duj. I, 578. 

— mierocephalum Rud. III, 

745. 

— plicatum Rud. I, 597. 

— proboseideum Batsch II, 

5813 624 

— punctatum Rud. I, 583. 

7 

— rectangulum Rud. III, 

1222. 

— rugosum Goez. I, 605; 

606; 607: 608; 609. 

Dichelestinm Sturionis Herm. 

III, 778. | 
Diclidophora Merlangi Kuhl I, 

606. 

— palmata Leuck. I, 608; 

611. 

Digeraal III, 1027; 1039. 

Dinematura gracilis Burm. III, 

892. 

— producta II, 580 Anm. 

— sp. III, 867. 

Diodon orbiculare Fab. III, 732; 
743. 

Diplostomum clavatum Nordm. 

I, 21 Anm. — III, 253. 

— brevicaudatum Nordm. III, 

1222. 

— cuticola Nordm. I, 578. 

— volvens Nordm. I, 21 Anm.; 

579; 609. — III, 1224. 
— sp. III, 1051. 

Diplozoon paradoxum Nordm. III, 

388 410; 419; 4343 4463 4623 

1223; 1224. 

Diporpa Duj. III, 434. 

Di ptera II, 573 642. 

Discocotyle leptogaster Dies. III, 

812. 

— sagittata Leuck. I. 616. 

Dispharagus denudatus Duj. III, 

434. 
Distoma angulatum Duj. 

641. 
— appendiculatum Rud. I, 

187; 578; 582; 5833 

595; 605; 609; 611.— 

II, 444; 488; 581. — 

III, 218 253 6413 7783 

1219. 

— areolatum Rud. II, 275. 

— atomon Rud. II, 297. 

— Campanula Duj. III, 253; 

1221. 
— clavatum Rud. I, 596. 

— contortum Rud. III, 745. 

— dendriticum Rud. I, 597. 

— dicorynum Dies. I, 598. 

— divergens Rud. I, 138 

Anm.; 368 Anm.; 583. 

— Embryo Olfrs. I, 579. 

Ill, 
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Distoma excisum Rud. I, 236. 

— folium Olf. III, 253. 

— fulvum Rud. II, 166. 

— furcatum Brem. I, 581. — 

II, 166. 

— gibbosum Rud. III, 273. 

— globiporum Rud. I, 20 

Anm. — III, 367; 3873 

4343 1222 1223 1224. 

— gracilescens Rud. I, 471 

Anm. 
— grandiporum Rud. III, 

778. 

— granulum Rud. I, 138 

Anm.; 368 Anm. 

— hispidum Abild. III, 21; 
778. 

— byalinum Müll. II, 624. 

— Hystrix Duj. I, 610; 612. 

— ineisum Rud. I, 380. Anm. 

— Labracis Duj. I, 578. 

— laticolle Rud. I, 597. 

— laureatum Rud. I, 615. — 

II, 644. — III, 54. 

— megastomum Rud. 

851. 

— mierostomum II, 488. 

— nigroflavum Rud. III, 745. 

— nodulosum Zed. I, 20 Anm.; 

41 Anm.; 54 Anm. — 

III, 333; 4221. 

— ocreatum Rud. III, 174. 

— Okenii Koll I, 594. — 

III, 745. 

— perlatum Nordm. III, 367. 

— polymorphum Rud. III, 

641. 

— Pristis Desl. I, 606. 

Ill, 

Distoma punctum Zed. III, 333. 

— reflexum Crepl. I, 613. 

— rosaceum Nordm. I, 609. 

— rufoviride Rud. III, 615. 

— scabrum Müll. I. 605. — 

II, 413 166. 

— simplex Rud. I, 606. 

— soleæforme Rud. I, 100. 

— Soleæ Duj. I, 612. 

— tereticolle Rud. I, 41 Anm.; 

615. — II, 644. — III, 

253. 

— Tobiani Kr. III, 592. 

— torulosum Rud. III, 137. 

— transversale Rud. III, 563; 

573. 

— truncatum Leuck. 

Anm.; 579. 

— tumidulum Rud. III, 704. 

— varicum Müll. II, 581. — 

III, 54. 

— ventricosum Rud. III, 218 

Anm. 

— n. sp.? I, 612. 

— sp. II, 517. — III, 745. 

Distomum annuligerum Nordm. 

I, 21 Anm. 

Dobula III, 473; 480 Anm. 

Dogfish, small-spotted III, 816 

Anm. 

Doggers-Bank Kabliauen II, 25. 

Domitian II, 443. 

Dornbutt II, 426 Anm. 

Dornhaj III, 1155. 

Dornrochen III, 1155 Anm. 

Dorſch, der kleinköpfige II, 220 

Anm. 

Dorscb ou petite Morue II, 2. 

1, 41 
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Dorylaimus stagnalis Duj. I, 592 

Anm. 

Draco marinus I, 56; 67 Anm.; 

143. 

Dracunculus I, 422. 

Drivaal III, 617; 

636. 

Dwergdorſch II, 2; 28. 

Dyndſmerlingen III, 553 fig. 

Dytiscus sp. II, 514. 

Dobelen III, 463 flg. 

Dobel, der III, 464. 

Dobler III, 465 Anm. 

619; 622; 

Echeneis Remora Linn. III, 748. 

Echinorhynchus Acus Rud. I, 

138 Anm.; 603; 605; 

606; 607; 608; 612. — 

II, 41; 60; 98; 122; 

152; 166. — III, 615. 

— agilis Rud, I, 325. 

— angustatus Rud. I, 20 

Anm.; 41 Anm.; 54 

Anm.; 187; 6123 616. — 

II, 184; 297; 488. — 

114, 433 253 3278333333 

349; 434; 641; 12153 

1223. 

— clavata Duj. I, 603; 616. 

— clavæceps Zed. I, 616. — 

III, 333; 349 367; 387; 

434; 446; 499; 5373 

5523 5733 1222. 
— clavula Duj. III, 387. 

— fusiformis Zed. I, 615. — 

II, 581; 644. — III, 54. 

— gibbosus Rud. I, 71; 611; 

613. — II, 517. 

* 

Echinorhynchus globulosus Rud. 

J, 398; 579; 603; 609; 

616. — III, 333; 367; 

387; 410; 446; 4713 

6413 1216. 

— nadulosus Schrk. I, 609. — 

II, 184. — III, 333 349; 

367; 387; 410; 434; 

462; 471; 5373 12223 

1223 1224. 

— ovatus I, 609. — II, 184. 

— III, 253; 1221. 

— pachysomus Crepl. I, 

615. 
— Pristis Rud. I, 236. — 

III, 273. 

— propinquus Duj. I, 603; 

612. 
— Proteus Westr. I, 578; 

579; 583; 602; 605; 

609; 610; 611; 6123 

615; 616. — III, 446; 

7783 1215 1216; 12213 

1222; 1223 1224. 

— Pumilio Rud. I, 471 Anm.; 

605; 608. 

— simplex Rud. I, 100. 

— sphæricus I, 138 Anm. — 

II, 583. 

— subulatus Rud. III, 218 

Anm. 

— tereticollis Rud. I, 20 

Anm.; 54 Anm.; 129; 

138 Anm.; 368 Anm.; 

5783 579; 583; 602; 

609; 611. — II, 184; 

297. — III, 137; 6413 

1216. 
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Echinorhynchus tuberosus Zed. 

J, 5783 592; 5933 609; 

612. — III, 446; 1221. 

— urniger Duj. I, 612. 

— vasculosus Rud. I, 219. 

— sp. I, 608. — II, 76; 138; 

275; 444. — III, 34 

Anm.; 320. 

Echinus I, 440. 

Eel, blakish III, 645 Anm. 

— green III, 645 Anm. 

— silver III, 645 Anm. 

Ejby-Gedde III, 448; 1121 Anm. 

Elbbutte III, 1154 Anm. 

Elben III, 204. 

Elbquabbe II, 187. 

Elbute III, 525. 

Elbutte III, 526. 

Elfft III, 204; 220. 

Ellebot III, 526. 

Elleput III, 526. 

Elritſe II, 295 Anm.; 643 Anm.; 

644.— III, 53 Anm.; 347 Anm.; 

349 Anm.; 525 flg. 

Elritſe-Slagten III, 524. 

Elritze III, 525; 1121 Anm. 

Emden III, 447 flg.; 501; 524 

flg.; 1130. 

Enchelyopus KIn. III, 594. 

— eimbrieus Bl. Schn. II, 199. 

Encotylabe Nordmanni Dies. I, 

595. 

Engraulis Cuv. III, 221. 

— Enerasicholus Linn. III, 

140 221 flg. 

Epelanus Kold. III, 1104. 

Eperlanus III, 114. 

Ephemera III, 537. 

Epibdella Blainv. II, 404 Anm. 

Epidemiſke Sygdomme III, 254. 

Equisetum fluviatile Linn. III, 

3863 433. 

Eremit-Kraebs I, 379. 

Ergasilus gibbus Nordm. III, 641. 

— globosus Kr. I, 591; 593. 

— Sieboldii Nordm. III, 254. 

— sp. III, 213; 75. 

Eriox II, 604 Anm. 

Erſkraber I, 194. 

Erßkruper I, 194. 

Eſt III, 37. 

Esox Cuv. III; 236. 

— Belone Linn. III, 256 273. 

— Estor III, 246 Anm. 

— Lucius Linn. III, 236 flg.; 

1133; 1220. 

— saurus Bl. III, 279. 

Essence d'Orient III, 498. 

Eyesucker III, 192 Anm. 

Falck, III, 1120 Anm.; 1121 Anm. 

Falds-Helt, III, 60; 74. 

Fario Val. I, 614. 

Farrike, I, 45. 

Farriſte I, 45. 

Faſan II, 442. 

Faux Merlan II, 9. 

Ferſtvands-Aborre I, 2; 3. 

Ferſtvandsſmaelten III, 3; 213 538. 

Fhoren II, 626. 

Filaria capsularia Rud. III, 174. 

— extenuata Deslgch. I, 581. 

— ovata Zed. III, 349; 446; 

5103 1222 1224. 

— piscium I, 168 Anm. 

— Piscium Duj. III, 615. 

— sangęvinea Rud. III, 320; 

1224. 
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Filaria sp. I, 116; 205; 277; 290 
3543 4413 49535933 597. 

— 11, 763 12251223246. 

— III, 34 Anm. 

File III, 1118. 

Fiſtebjorne II, 40. 

Fiſkekonger II, 27. 

Fiſtelus II, 26; 40. — III, 777. 

Fiſterogn III, 234. 

Fiſketunge II, 469. 

Fiſteorn II, 580. 

Five-bearded Cod II, 186. 

Five-bearded Rockling II, 186. 

Fjerſing I, 56. 

Fieſing I, 56. 

Fjordaalen III, 618; 643. 

Fjcrepiſt I, 56 Anm. 

Ficrſing I, 56 Anm. 

Fjeſing, den almindelige I, 55 flg.; 

2763 580. 

den lille I, 422. 

den uægte I, 423. 

den ægte I, 423. 

Fjoſing I, 56. 
Flecklanger II, 164. 

Fletan, le grand II, 382 Anm. 

Flire III, 371; 391; 412; 424. 

Flireſlegten III, 368 — 420. 

Flire III, 369; 371 Anm.; 402. 

Flockfiſt I, 423. 

Flodaborre I, 1 flg. 

Flodlampreten III, 1043. 

1054; 1059. 

Flodulken I, 141. — III, 1120 Anm. 

Fluer, kunſtige III, 169. 

Fluſter I, 279. 

Flußbarſch J, 2; 3. — III, 1154 

Anm. 

Fluviatiles Lampetræ Schon. III, 

1042. 

Flydra II, 383. 

Flyfiſt III, 787. 

Flynder II, 250; 280; 301. — 

III, 980; 1094 Anm.; 1126. 

Flynder-Maddiken II, 360 Anm. 

Flynderne, Syſtematik II, 377 flg. ; 

396 Anm. 

Flyre III, 390. 

Flyvehaj III, 787. 

Flyvefiſken III, 287. 

Flyvekuur I, 106. 

Flojfiſt, den almindelige I, 422 flg. 

den lille I, 422 flg. 

Flojfiſtſleegten I, 421. 

Flojter II, 84. 

Folis, den almindelige J, 330 flg. 

Folisſlagten I, 330. 

Forel II, 544; 626; 628 Anm. — 

III, 52; 53 Anm.; 349 Anm.; 

387. 

Forelle, die gemeine II, 626. 

Froſchfiſch I, 447. 

Fryganeer III, 52. 

Froer II, 642 Anm. — III, 135; 

187; 251 320; 5633 1114. 

Fuld⸗Sild III, 140. 

Fundulus III, 335; 336. 

Fusus antiquus Linn. I, 379. — 

II, 494 Anm. — III, 1139 Anm. 

| Foſing I, 56. 

Flodnegenojen III, 1026; 1042 flg.; 

Gaaraal III, 617; 620. 

Gaardaalen III, 616 flg.; 643; 

644; 647 flg.; 6613 662; 663; 
664; 667; 668; 670. 

Gaardaalsfifkeri III, 635. 

Gaardſtulle II, 250 Anm. 
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Gadden II, 12. 

Gadus II, 1; 139. 

n. 346 Müll. III, 1148 Anm. 

agilis Reinh. II, 57 Anm. 

barbatus Linn. II, 2; 4; 77. 

Brosme Linn. II, 27 Anm. 

216. ' 
Callarias Linn. II, 2. — 

III, 1118. 

Carbonarius Linn. I, 57 

Anm. — II, 43 Anm; 

104. — III, 1118. 

cimbrius Linn. II, 199. 

Kollje Halgr. II, 62. 

Lota Linn. II, 169. 

lub Euphr. II, 216. 

luscus Linn. II, 5 Anm.; 

ne 0 III, 
1154 Anm.; 1157. 

luscus Nilss. II, 62. 

lycostomus Fab. II, 124. 

Merlangus Linn. I, 101. 

— II, 84. 

Merluccius Linn. II, 84 

Anm.; 141. 

minimus Olav. II, 2. 

minutus I, 498. — II, 2 

61 flg.; 100. — III, 1154 

Anm. 

minutus Bl. II, 63575 Anm. 

Molva Linn. II, 153. 

Morhua Linn. I, 605. — 

II, 1 flg. — III, 1107; 

1118; 1133 Anm.; 1145 

Anm.; 1154 Anm. 

Mustela Linn. II, 186. 

nanus Schn. II, 2. 

Pollachius Linn. I, 57 Anm. 

— II, 43 Anm.; 101 
Anm.; 102; 123. 

Gadus raninus Müll, II, 232. 
— Tau Bl. I, 603. 
— Tittling Asc. II, 6 Anm. 
— tricirratus Bl. II, 187. 

— trifurcatus Penn. II, 232; 
234. 

— Mirens Linn. II, 102. — 
III, 1118. 

—  Æglefinus Linn. I, 606. — 

II, 27 Anm.; 42 flg.; 

151. — III, 487 Anm.; 
1109. 

Gaelax III, 854 Anm. 

Gaelege, III, 815. 

Gaffmus III, 786 Anm. 

Gafkal III, 915 Anm. 

Gajje III, 238 Anm. 

Galeocerdo Müll. & Hnl. III, 933. 

— aretieus Fab. III, 9153 916; 

9303 937; 1132. 

Galeus Cuv. III, 834. 

— arcticus Fab. III, 933. 

— Asterias Worm III, 815. 

— canis Bon. III, 835. 

— melastomus Raf. III, 833. 

— vulgaris Flm. III, 834 flg.; 
853; 937. 

Gammarus Locusta Mont. I, 129; 

3543 414. — III, 1114. 
— pulex Linn. III, 53. 

Garneelen III, 1156 Anm. 

Gasterosteus Acanthias Pont. I, 

170; 175 Anm. — III, 
1137. 

— aculeatus Linn. I, 169 flg. ; 

590 flg. 
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Gasterosteus leiurus Cuv. I, 169. 

— II, 292 Anm. 

— loricatus Reinh. I, 591. 

— lævis? I, 592 Anm. 

— pungitius Linn. I, 188; 

593. — III, 1136 Anm. 

— semiarmatus Cuv. I, 169. 

— semiloricatus Cuv. I, 169. 

— spinachia Linn, I, 193. 

— trachurus Cuv. I, 169; 

591. — II, 292 Anm. 

Gatken II, 12. 

Gapninger II, 26. 

Gedd III, 237. 

Gedde II, 12. 

Gejrnefr III, 269 Anm. 
Genus Lampetræ alterum Gesn. 

III, 1052. 

Geyken II 12. 

Gigartina II, 273. 

Gilbelchen III, 295. 

Gjedde I, 194. — II, 641 Anm. 

— III, 19; 75 Anm.; 

1353 236 flg.; 313; 320; 

367; 445; 446; 537; 

569 579 10405 1220. 

— franfk II, 170. 

Gjedde-Familien III, 236—288. 

Gjedde-Slegten III, 236. 

Gjers I, 33. 

Gjogerokken III, 996 flg.; 1017. 

Gjors J, 42 Anm. 

Gladius Schn. I, 254; 596. 

Glandsfifk, den draabeplettede I, 

2813 597. 

Glandsfiſk-Slagten, I, 280. 

Glatbutte III, 1154 Anm. 

Glat-Hage III, 931 Anm. 

Glatrochen III, 1154 Anm. 

Glatrokken III, 940; 981. 

Glut-Eel III, 620; 621; 657. 

Glyptocephalus Gotts. II, 377; 

378. 

— saxicola Fab. II, 339. 

Glyſa II, 63. 

Glyſen II, 61 flg. 

Glyskolja II, 63. 

Gnading J, 85. 

Gnoding I, 85. 

Gnoding, den ſtore rode I, 106. 

Gnot I, 581. 

Gobii albi Schn. I, 407. 
— fluviatilis sp. Willb. III, 

473 Anm. 

Gobio Terp. III, 1133. 

— Cuv. III, 334. 

— capitatus Rantz. III, 1109. 

— fluviatilis Cuv. III, 334 flg.; 

1120 Anm.; 1133; 1222. 

— obtusirostris Val. III, 335 

Anm.; 349. 

— uranoscopus Agass. III, 

350. 

Gobius Linn. I, 194; 382. 

— Zool. dan. II, 520. 

— Aphya I, 399. 

— bipunctatus Yarr. I, 399. 

— gracilis Jen. I, 420. 

— Jozo I, 383; 384 Anm. 

— mierops Kr. I, 416 flg. 

— minutus Penn. I, 399; 407 

fig. 419 0. I, 

3755 491 73. — III, 

1117; 1136 Anm. 

— niger Schn. I, 382; 603. 

III, 1154 Anm. | 
— punctatus, I, 400. 

— reticulatus I, 416 Anm. 
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Gobius Ruthensparri Euphr. I, 

399 flg. 

— tripunctatus I, 400. 

— unipunctatus Parn. I, 414. 

Gode, II, 78. 

Goldbütte II, 248; 407. 

Goldeken, I, 74. 

Goldraute III, 424. 

Goldsinny I, 537. 

Goldtforen II, 626. 

Gopler I, 234. — II, 97 Anm. — 

III, 1114. 

Gordius aquaticus III, 1114. 
— marinus I, 57 Anm. 

Gormeln III, 1156 Anm. 

Graabeensſild III, 140; 142 Anm.; 

1563; 157; 1693; 1703 204. 

Graalaxen II, 602 flg. 

Graaſejen II, 103; 105. 

Graaſleppe II, 494. 

Graaſo II, 493; 495. 

Graaorred II, 608 Anm.; 621. 

Graſeherrn II, 104. 

Grayling III, 38 Anm. 

Gresling III, 473. 

Grey-Lord II, 106 Anm. 

Grig-eel III, 620 621 ; 645 Anm.; 

671. 

Grislagine III, 472. 

Ground-bait III, 385 Anm. 

Grumpel III, 336. 

Grundfoder III, 385. 

Grundling III, 541. 
Grundling, den almindelige III, 

334 flg.; 1222. 

Grundlingſlegten III, 334. 

Grundſtikkel I, 170. 

Grundung II, 12. 

Grympel III, 336. 

Gründele III, 336. 

Gründling, der III, 336. 

Gryndling III, 336; 1120 Anm. 
Gryporhynchus pusillus Nordm. 

III, 367. 

Grcesvorm III, 706. 

Gresmisſe-Torſt II, 26. 

Grasſilden III, 156. 

Grastorſten II, 2. 

Gravling I, 56 Anm. 

Grode-Aal III, 643; 670. 

Grodulk I, 144. 

Gronſpol II, 106. 

Guldfiſk I, 282; 423; 582. — 

III, 291. 

Guldlax III, 99. 

Guldlax, den nordifke III, 98 fig, 

Guldlaͤxſlegten III, 97. 

Guldſuderen III, 364. 

Guldtorſt II, 40 Anm. 

Gul-Haa III, 785. 

Gundſtikel J, 170. 

Gunellus Cuv. I, 340; 600. 

— affinis Rhrdt. I, 352 Anm. 

— fasciatus Rhrdt, I, 352 Anm. 

— punctatus I, 340 Anm. 

— vulgaris Cuv. I, 341 flg.; 

600. — III, 1117. 

Guormak II, 313 Anm. 3. 

Gylteſlgten I, 475. 

Gymnorhynchus reptans Rud. I, 

2193 594. 

Gympel III, 336. 

Gyrodactylus elegans Nordm. I, 

5923 593. 
— Dufjardinianus Dies. III, 

1224, 
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Gæddæ I, 3 Anm. — III, 237; 

1100. 

Gorſommens Fiffe III, 777 Anm. 

Gos J, 33 Anm. 

Daa II, 361. — III, 854; 869; 

870. 

Haabrand, Middelhavets III, 864 

Anm.; 865 Anm.; 866. 

Haabrandſlegten III, 852. 

Hage, den engelſte III, 815. 

Haafiſk III, 870; 913. 

Hagegjele III, 833. 

Haaiſing I, 611. — II, 343; 358 

flg. 
Haakarl III, 915. 

Haakjerring III, 917; 936. 

Haalax III, 854. 

Haalege III, 816. 

Haamaer III, 854; 917; 933. 

Haamus III, 787. 

Haardknude I, 85. 

Haarflynder II, 374. 

Haarfoddede III, 1145 Anm. 

Haaſtjcrding I, 56 Anm. — III, 

853; 9143 917. 

Haaſtor I, 238. — III, 749 750 

Anm. 

Haelax III, 854. 

Haelege III, 815. 

Haffbars I, 2. 

Haffpodde II, 493. 

Hafkal III, 915 Anm. 

Hagelax II, 543 574. 

Haguur I, 73; 119. 

Haj II, 361; 517. — III, 164; 

737; 744; 810; 870. 

Haj, den engelſte III, 816. 

Haj⸗Familien III, 814. 

Hajfiſtearter I, 238. — II, 46; 

166. — III, 1155. 

Häkall III, 917. 

Hakenlaß II, 542; 603. 

Halb-Karaß III, 295. 

Halec III, 1108 Anm.; 1129. 

— infumatum III, 1108 Anm. 

muriaticum III, 1108 Anm. 

Halbkarauſch III, 424. 

Halecula III, 139; 178; 181, 

Halex III, 1108 Anm. 

— iufumata III, 1108 Anm. 

— muriatica III, 1108 Anm. 

Halysis octolobata Zed. I, 590. 
Hammeraal III, 617; 619; 622; 

6573; 659. 

Hämari III, 933. 

Hanſe, II, 250. 

Hanſing II, 250. 

Haplax II, 5413 543. 

Hare III, 464 Anm.; 1121 Anm. 

Harefiſt III, 464 Anm. 

Harengula III, 1217. 

— latulus Val. III, 1219. 

Harengus III, 139. 

Harr III, 37 Anm. 

Haſe III, 464 Anm. 

Hasſele Schn. III, 464. 

Havaal, den almindelige III, 603 

flg.; 619; 628 Anm.; 651 Anm. 

Havaborre I, 30. 

Hav-Agerhone II, 469. 

Havbraſen I, 211. 

Havbaver III, 728. 

Havpfrue II, 320. 

Hapgjedde II, 141. 

Hav⸗Helt III, 1140. 
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Havkalen III, 914 flg.; 937. 

Hapkat I, 370. — III, 787; 811 

Anm.; 1119. 

Havkvabbe, den femtraadede I, 

609. — II, 185 flg. 

— den firetraadede II, 198 flg. 
— den tretraadede II, 213. 

Havkvabbeſlegten II, 185. 

Hav⸗Lampreten III, 1026; 1046; 

1054. 

Havmusſlegten III, 783-813. 

Havmus, den nordiſte III, 784 flg.; 

827; 891; 937. 

Havmuus I, 143; 144; 584. — 

III, 786 Anm.; 1137; 1139 Anm. 

Havnaal III, 693. 

Havnegenojen III, 1025 flg.; 1043; 

1054. 

Happadde, den almindelige I, 612. 

— II, 490 flg. — III, 750 Anm.; 

1154 Anm. 

Havpaddeſlegten II, 489; i ſyſte— 

matiſt Henſeende II, 502 Anm. 

Happajje II, 493 Anm. 

Hapſilden III, 156. 

Hapſtalle III, 204. 

Havoſtrue I, 448. 

Havſmalten III, 18; 20. 
Savfnægt II, 521 Anm. 

Hapſo I, 448. 

Savtaffe, den almindelige I, 122 

Anm.; 446 flg.; 603. 

Haptafkeſlegten I, 446. 

Haptorſt I, 447. 

Havugle II, 11 Anm. 

Havulv I, 370. 

Hecht, der gemeine III, 237. 

Heilafiſti II, 383. 
Danmarks Siffe, III. 

Heilagfiſki II, 383. 

Heilbot II, 341 Anm. 

Heilbutte II, 382; 383. 

Heiligbutte II, 383. 

Heligmus longicirrus Duj. I, 610. 

Heljeflynder II, 383 Anm. 

Hellebut II, 383 Anm. 

Helleflonderen I, 157. — II, 229. 

Helt III, 57; 1120 Anm. 

Hemiramphus III, 274 Anm.; 

2753 2763 1221. 

— baltieus Hornsch. III, 276 

Anm. 
— Behnii v. d. Hoev. II, 276 

Anm. 

— europæus Tarrl. III, 275. 

Hering, der gemeine III, 140. 

Hes-Sele III, 464. 

Heſteiglen II, 642 Anm. 

Heſteorm III, 728. 

Heſterejen III, 1114. 

Heſtmakrel I, 264. 

Heßling III, 464. 

Heteracanthus pedatus Dies. III, 

273. 

— sagittatus Dies. III, 273. 

Hippocampus III, 674 Anm.; 728 

Anm. 

— Cuv. III, 729. 

— brevirostris Cuv. III, 729 

Anm. 

Hippoglossoides Gotts. II, 377; 

379. j 

— Limanda II, 359. 

— limandoides II, 379 Anm. 

— platessoides III, 379 Anm. 

Hippoglossus Cuv. II, 377; 381. 

— Gigas Svains. I, 611 Anm. 

79 
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Hippoglossus maximus Mind, I, 

611. — I, 377; 381 flg. 
— pingvis Fabr. II, 398 Anm. 

— vulgaris I, 611 Anm. — 

II, 382. 

Hippolyte II, 121. — III, 959. 

Hirudo piscium Fabr. I, 583. 

— Hippoglossi Müll. II, 404 

Anm. 

Histiocephalus minutus Rud. I, 

611. 

Hjertemusling III, 1114. 

Hoefiſt III, 869. 

Hoer, hvide III, 1140. 
Holostomum cuticula Nordm. I, 

21 Anm.; 578. — III, 399; 

434; 446 462. 

Holothuria II, 273; 486. — III, 

1145 Anm. 

Homines marini Gesn. III, 1103. 

Horke, den almindelige I, 43 flg.; 

579. 

Hornfiſch III, 257. 

Hornfiſten I, 68; 186; 236 250; 

252; 276; 5953 596. — II, 443. 
— III, 162 Anm.; 217; 255 

flg., 576; 889; 110m; 1102 

1108; 1127; 1130 12203 1221. 

Hornfiſtſlogten III, 255. 

Horngiebe III, 257. 

Horngiepe III, 257. 

Horngjeve III, 257. 

Hornhecht III, 256. 

Horntunga II, 360 Anm. 

Hornulken I, 140; 583. 

Horse-Mackrel I, 265 Anm. 

Hovmar III, 854; 917. 

Hrognkellſe II, 494 Anm; 510 Anm. 

Hugtorſt II, 11. 

Huisa II, 43. 

Hummer II, 402; 444. — III, 

614; 1114; 1139 Anm. 

Hund III, 251. 

Hundeſtage I, 170. 

Hundeſtak I, 170. 

Hundeſtegl I, 170. 

Hundeſteil, den trepiggede I, 169 
flg.; 590. — II, 292. 

— den lille I, 188 flg.; 593. 

Hundeſtejle I, 170. — II, 566 

Anm.; 573. — III, 137; 2513 

27133173 6683 1108; 1155 Anm. 

Hundeſtejlkonge I, 171. 

Sundeftejlflægten I, 169. 

Hundeſtigel I, 170. 

Hundeſtigle I, 170. 

Hundstag I, 170. 

Hundſtikke I, 171. 

Hundtang J, 170. 

Hundtunge II, 469. ' 

Husblas II, 37. — III, 777; 924. 

Hvaler III, 164; 777 Anm.; 

1100; 1108; 11143 1139 Anm.; 

1145 Anm. 

Hvasſild III, 180; 193 flg.; 1219. 

Hvidaal III, 659; 670; 671. 
Hvidfiſk III, 78 Anm. 

Hvidling, tor (S Gadus Æglefi- 

nus Linn.) III, 994 Anm. 

Hvidlingen I, 606. — II, 123 43 

83 flg.; 141; 402; 422. — III, 

4873 1130; 1140 

Hvidlingſlegten II, 83. 

Hvidrokken III, 1005 flg.; 1017. 

Hvidſtallen III, 486; 488. 

Hvidtorn II, 442. 
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Hvidorreden J, 615. — II, 582 

flg.; 622; 624. 
Hvitling II, 85. 

Hvit⸗rockan III, 1007. 

Hydatider II, 184. — III, 253 Anm. 

Hyllebosſe III, 576. 

Hyllepibe III, 475. 

Hynting II, 426. 

Hyperiner II, 97. 

Hyſe II, 27 Anm.; 43. 
Hyſekonger II, 27. 

Helleflynder I, 611. — II, 340; 

381 flg.; 440; 517. — III, 912; 

924; 1083; 1101. 

Sælleffyndre, forkerte II, 397. 

Halt, den almindelige III, 5 Anm.; 

55 flg.; 78; 92 Anm. 

Heltſlegten III, 55. 
Hæmatopus ostralegus Linn. III, 

502. 
Hæmocharis geometra Linn. III, 

254. 
Hæmopis sangvisuga Linn. II, 

642 Anm. 

Hesling III, 480 Anm. 

Hetteorm III, 778; 851. 

Honſing II, 250. 

Horaalen III, 1060 flg. 

Hoſtſild III, 140; 156 170. 

Houerke III, 391. 

Ichthyobdella ſasciata Klir. III, 
1216. | 

geometra Linn. III, 254. 

marina Johnst. I, 584. 

Percæ Templt. I, 578. 

Soleæ Kr. II, 488. 

— Stellata Kollr. I, 609. — 

III, 1222. 

Ichthyobdella versipellis Dies. I, 

583. 

— … sp. I, 380. 

Idothea tricuspidata I, 129; 314; 
354. — II, 514. 

Igler I, 609. — III, 137 Anm.; 

777 Anm.; 812; 961; 1114. 

Indvoldsorme II, 423. 

Infuſionsdyr III, 1099. 

Inſekter II, 642. — III, 136. 

Inſektlarver II, 642. 

Iſak II, 279. 
Iſe II, 43. 

Iſel, Torſkens II, 22 Anm. 

Isgalte III, 785. 

Iſing I, 56 Anm. — II, 300; 

3433; 36719 

Isoetes lacustris Linn. III, 384. 

Iſopoder II, 600. — III, 271. 

Iſter III, 271. 

Jeses III, 473 Anm. 

ulis festiva Val. I, 562. 

Giofredi Riss. I, 562. 

mediterranea Riss. I, 562. 

speciosa Riss. I, 562. 

vulgaris Cuv. I, 561 flg. 

Junkergylte, den almindelige I, 

561 flg. 

Junkergylte-Slagten I, 561. 

Jutſt Roda III, 1004. 

Jydekjerling II, 361. 

Jypdetunge II, 361. AN 

Kaalje II, 63. 
Kaare-Slagten III, 168. 

Kabbeljau II, 11 Anm. 

Kabelag III, 1107. 

79 * 
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Kabelaw II, 11 Anm. 

Kabeljau III, 1154 Anm. 

Kablag II, 11 Anm. 

Kablauw II. 2. 

Kabliauen I, 616. — II, 2; 4; 

32. — III, 924; 960; 1051. 

Kabliau, den fkotſte II, 25. 

Kaffeſtul II, 251 Anm. 

Kaligus-Arter II, 580; 644. 

xaddagtas II, 10 Anm. 

Kamgylter I, 541 Anm. 

Kammuslinger I, 353. 

Kamſehouer II, 39 Anm. 

Kanonftuds Indflydelſe paa Fifke— 

rierne III, 165. 

Kapellan II, 74; 75 Anm. 

Karaß, kleiner III, 295. 

Kardusfifk I, 590. 

Karpe, den almindelige I, 219.— 

III, 290 flg.; 445 Anm.; 

449; 1107. 

— den uægte III, 449. 

Karpefamilien III, 289. 

Karpens Horeunge III, 450. 

Karpeſlegten III, 289. 

Karpfen, der III, 290. 

Karpfkaraß III, 295. 

Karudſe I, 495 Anm.; 542. — 

III, 292; 294 flg.; 423; 

445 Anm.; 1222. 

den runde III, 312. 

Schoneveldes fjcerde III, 

423. 

Karudſeſlegten III, 293. 

Karudsfkallen III, 424. 

Karusſe III, 295. 

Kaulbarſch I, 44. 

Kaulkopf I, 141. — III, 1155 Anm. 

— 

Kaulquabbe I, 141. 

Kaviar III, 777. 

Kejle II, 216. 

Kjcerteminde Raadmend II, 280. 

xXaeto.s II, 11 Anm. 

Kleg-Aal III, 657; 659. 

Kleiſche II, 301. 

Kleiſt II, 407. 

Klepaal III, 618; 6573 6583 1137; 

1140. 

Klub⸗Mort II, 106 Anm. 

Klumpfifk, den almindelige III, 

732 flg. 

Klumpfiſkſlegten III, 731. 

Klep eller Klæpaal III, 618; 6193 

620; 622; 643; 653 Anm.; 656 

flg.; 670. 

Knapſchade I, 342. 

Knoding I, 85. 

Knor I, 581. 

Knot I, 85 Anm. 

Knout I, 85 Anm. 

Knude I, 67 Anm.; 84; 85. — 

II, 170. — III, 121; 1137. 

Knur, den graa I, 83 flg.; 581. — 

III, 1107. 

— den rode I, 106 flg.; 581; 

582. . 

Knurhane I, 84; 85. — III, 1136 

Anm. 

Knurhaneffægten I, 82, — II, 46, 
Knurſmed I, 85. 

Kohale III, 980; 981. 

Kokeinella III, 52. 

Koli II, 301. 

Kolje II, 43. 

Koll II, 43. 

Kollemisſe II, 105. 
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Kollemoder II, 105. 

Kollemule II, 105. 

Kollivsiuternak III, 958 Anm. 

Kollje med Fleck II, 43. 

Komperutter II, 39 Anm. 

Kongefiſken I, 159; 160. 

Kongeflyndre II, 252 Anm. 

Kongeraalen III, 614; 619. 

Krabbe III, 1114; 1139 Anm. 

Kradſere III, 434; 446; 1222. 
Kragen III, 320; 499. 

Kriil II, 106. 

Kroglax II, 574. 

Krogort II, 586. 

Kroppa III, 296. 

Kropung II, 12. 

Kruger ell. Krugger III, 1139 Anm.“ 

Krulquabbe II, 187 Anm. 

Krumſtert II, 28. 

Krus, Torffeng II, 22 Anm. 

Krebs III, 563; 1114; 1139 Anm. 

Krebsdyr III, 271; 1114; 1145 

Anm. 

Kroller, Torſkens II, 22 Anm. 

Krötenſteine I, 373 Anm. 

Kuehale III, 979; 980. 

Kuffertfiſt II, 494. 

Kujer I, 356. 

Kulbarſch I, 45. 

Kuldens Indvirkning III, 637. 

Kuldemynde II, 200. 

Kulleren I, 606. — II, 40 flg.; 

84. — III, 866; 889; 890; 

1083. 

Kulleſilden III, 156. 

Kulmule I, 384. 

den almindelige I, 608. — 

II, 140 flg.; 214. 

Kulmund II, 141. 

Kulſo II, 493; 495. 

Kunde III, 121. 

Kur I, 84. 

Kurbasſe III, 1137; 1138. 

Kurre I, 84. 

Kurrefiſt I, 84. 

Kutling I, 56 Anm. — II, 573; 623. 

den hvide I, 406; 407 flg.; 

416. — II, 573. 

den ſmakkre I, 420. 

den forte I, 382 flg.; 603. 

den ſtribede I, 416 flg. 

den toplettede I, 339 flg. 

Kutlingflægten I, 382. 

Kvabben I, 608. — II, 169 fig. — 

III, 122; 137; 1066. 

Kvabſo II, 493; 516. 

Kval III, 981. 

Kvale III, 981. 

Kvejte II, 383; 400. 

Kvitling II, 85. 

Küeling I, 384 Anm. 

weisſe I, 407. 

— 

Laberej III, 1027 Anm. 

Labrax Lupus Cuv. I, 23 flg.; 

324; 325 Anm.; 578. — III, 

1140. 

Labrus Aper Retz. I, 476. 

Balanus Film. I, 478 Anm. 

Berg-Galt Milr. I, 476. 
Berggylte Asc. I, 476 flg.; 

523; 541 Anm. — III, 

1145 Anm. 

carneus Asc. I, 496 flg.; 

604. 

coeruleus Asc. I, 511 flg.; 

558; 604. 
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Labrus Comber I, 477. 

— coquus Penn, I, 512. 

— cornubicus Don. I, 537. 

— Donovani I, 477. 

— exoletus Linn. I, 512; 557. 

— ſormosus Shaw. I, 513. 

— gibbus Penn. I, 522; 535. 

— Julis Linn. I, 562. 

— lineatus I, 478 Anm.; 512. 

— Luvarus Raf. I, 497 Anm. 

— maculatus Bl. I, 476. 

— mixtus Linn. I, 496 flg.; 

5113 541 Anm.; 604. — 

III, 1145 Anm.; 1159 

Anm. 

— norvegicus Bl. I, 522; 535. 

— Onitis Linn. I, 512. 

— ossifagus Linn. I, 511. 

— pavo I, 512. 

— quadrimaculatus Riss. I, 

497. 

— Rone Asc. I, 523; 534; 

538. 

— rostratus Strm. I, 497 

Anm. 

— rupestris Linn. I, 542. 

— suillus Fabr. I, 512; 544. 

— Tinca Don. I, 478 Anm.; 

5233 537. 

— trimaculatus Penn. I, 497. 

— Turdus I, 522; 536 575. 

— variegatus I, 512. 

— vetula I, 512. 

Lachs II, 541. 

Lachsforelle II, 583. 

Lachsföhre Schn. II, 583. 

Lacuna II, 314; 357. 

Lafystius Sturionis Kr. III, 777. 

Lajs II, 544 Anm. 

Lake II, 169. 

Laks II, 541. 

Lamna Cuv. III, 852. 

— cornubica Gl. I, 238. — 

III, 852 flg.; 927; 933; 

937; 1083; 1146 Anm. 

— monensis Shw. III, 864. 

Lampeſtata III, 958 Anm. 

Lampetra Schn. III, 1026; 1118 

Anm. 

Lampret III, 1027 Anm.; 1084. 

Lampreta III, 1042; 1133. 

Lamprillon noir Lacep. III, 1058 

Anm. 
Lampris Retz. I, 280. 

— guttatus Brünn. I, 238; 

281 flg.; 597. — III, 

11313; 1149; 1150. 

Lamproglene pulchella Nordm. 
III, 402. 

Lange, den almindelige I, 470; 

608. — II, 153 flg.; 273 Anm. 

— III, 1004; 1083; 1126 Anm. 

Langebarn I, 342. 

Langekonge II, 167. 

Laßfohre Schn. II, 5833 626. 

Latulus Schn. III, 178; 193; 194. 

Lauer III, 619; 6223; 670. 

Launce, the III, 594. 

Lavaret III, 57; 58 Anm. 

Lavaretus III, 58; 59; 77. 

Lax I, 186; 406; 615. — II, 106 

Anm.; 124; 540 flg.; 

622; 624. — III, 19; 

217; 315; 1036 1101. 

— den gronlandſte II, 564 

Anm. 
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Lar, den islandſte II, 543. 

Laxeblikke II, 566 Anm. 

Laxefamilien II, 539 flg. og III, 

1119. 

Laxens Horeunge II, 587. 

Laxelus II, 566 Anm.; 581. 

Laxeſilden III, 113. 

Lareffægten II, 539. 

Laxeſtor I, 238. — III, 749. 

Laxevind II, 567 Anm. 

Laxe⸗Ort II, 583; 586. 

Laxorred II, 124; 587. 

Laxorten II, 583. 

Leidbrasſen III, 383. 

Lejdfiſch II, 28. 

Lekſtrommingen III, 170. 

Leming J, 56 Anm. 

Lepadogaster Gou. II, 538. 

— cornubiensis II, 538. 

Lepidosiren III, 1072. 

Lepus marinus nostras Schn. II, 
491. 

Lernæa branchialis Linn. I, 602. 

— II, 40; 60. 
— Carpionis Kr. II, 580 Anm. 
— elavata Müll. I, 168. 

— nodosa Müll. I, 168. 

— salmonea Linn. II, 580. 

— ny, paa Klumpfiſken III, 745. 

Lernccagtigt Snyltedyr III, 912. 

Lernæocera cyprinacea Linn. III, 

370. 

— esocina Burm. III, 254. 

Lernæonema monilaris Edw. III, 

192. 

Lernæopoda II, 580. 

— Dalmanni Retz. III, 995. 

— elongata Grnt. III, 926. 

Lernæopoda Galei Kr. III, 831; 
851. 

— obesa Kr. 892. 

— ramosa Kr. III, 977. 

Lestes Lumpi Kr. II, 517. 
Leuciscus Schn. III, 1130. 
— Agass. III, 296; 368 Anm. 
— affinis Val. III, 444. 

— Agassii Val. III, 526 Anm. 
— Aphya Agass. III, 526 

Anm. 

— Cephalus Heck. III, 484. 
— Cephalus Linn. III, 450; 

471; 482 flg. 

— Dobula Linn. III, 463 flg.; 

481 Anm.; 484; 1224. 
— Dobula Nilss. III, 482. 
— erythrophthalmus Linn. 

III, 402 Anm.; 421 flg.; 

443 Anm.; 1109; 1133 

Anm.; 1224. 

— frigidus Val. III, 482; 483. 

— Grislagine Linn. III, 472 

flg. 
— Grislagine Val. III, 474, 

— [dus Linn. III, 447 flg.; 

473; 1121 Anm.; 1130; 

1137 Anm.; 1224. 

— Idus Yarr. III, 460. 

— Jeses III, 448; 449; 462; 

483. 

— neglectus Sel. III, 459. 

— rutiloides Sel. III, 444. 

— Rutilus Linn, III, 435 flg.; 

448; 1130; 1224. 

— vulgaris Film. & Val. III, 

474. 

Liebeſer II, 251. 
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Ligula digramma Crepl. I, 578; 

579. — III, 1067; 1216; 

1221 1222; 1223 1224. 

— monogramma Crepl. III, 

1222. 

— nodosa I, 615. 

— simplieissima Rud. I, 20 

Anm.; 41 Anm.; 578; 

589. — III, 137; 320; 

349; 367; 387; 399; 

446; 481; 499; 5733 

12163 1222 1223; 1224. 

Lima Schn. III, 1118 Anm. 

Limanda Gotts. II, 377; 379. 

— vulgaris Gotts. II, 299. 

Limandelle, la petite II, 465. 

— la vraie II, 317. 

Li max lanceolatus Pall. III, 1088. 

Limnæa III, 52. 

Linålen III, 1061 Anm.; 1066. 

Linfkulder III, 994 Anm. 

Linfkullen I, 610. 

Liorbynchus denticulatus Rud. 

III, 641. 

Liparis Art. II, 518. 

— i ſyſtematiſk Henſeende II, 

502 Anm. 

— barbatus Ekstr. II, 534 flg. 

— Gobius II, 520. 

— liparoides II, 520. 

— Montagui Don. II, 

flg. — III, 1149. 

— vulgaris Yarrl. II, 534. 

Lire I, 423. 

Lirefiſt 1, 423. 

Litorina litorea 1, 555. 

Lodd Schn. I, 616. 

Lodden I, 616. — II, 580 Anm. — 

III, 4; 16; 23 flg.; 115; 1142. 

519 

Loddeſlagten III, 22. 

Lodna III, 25 Anm. 

Lodsfiſk III, 744. 

Loert II, 217. 

Loik III, 488. 
Loligo III, 1114; 1139 Anm. 

Lophius Linn. I, 446. 

— barbatus Gml. I, 465 Anm. 

— Budegassa Spin. I, 465. 

— cornubicus Shaw. I, 465 

Anm. 

— Ferguson Lac. I, 465 Anm. 

— parvipennis Cuv. I, 465. 

— piscatorius Linn. I, 122 

Anm.; 446 flg.; 603. — 

III, 1131; 1145 Anm. 

Loppe I, 57 Anm.; 580. — II, 

43 Anm. 

Lota Cuv. II, 153. 

— abyssorum Nilss. II, 166. 

— Nolva Linn. I, 608; II, 153 

flg. — III, 1149. 
— raptor Nilss. II, 166. 

— vulgaris Cuv. I, 608; 616. 

— II, 169 flg. — III, 

120; 1066; 11093 11303 

1145 Anm.; 1153. 

Lotte, la II, 169. 

Lovert II, 117. 

Lub I, 607. — II, 43 Anm.; 1053 

124. 

Lubb II, 117. 

Lubbe I, 57 Anm. — II, 43 Anm. 

1053 123 flg. 
Lucioperca Sandra Cuv. I, 32 

flg.; 578. — III, 1136 Anm. 

Lucius Schn. III, 237; 1108; 

1133. 

Lumpenus Rhrdt. I, 332. 
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Lumpenus aculeatus Rhrdt. I, 

135 Anm. 

— gracilis Rhrdt. I, 338 Anm. 

— maculatus Frs. I, 333 flg. 

— nebulosus Frs. I, 336 flg. 

Lumpenusarter, nordiſke I, 332 

Anm. 

Lumpenus, den baanddannede I, 

336 flg. 

— den plattede I, 333 flg. 

Lumpenusſlegten I, 332. 

Lumpus I, 400. 

Luna Jac. III, 732. 

Lupus marinus nostras Schn. I, 

369. 

Lupus Rantz. III, 1108. 

Lura II, 301. 

Lurſtata III, 958 Anm. 

Lutjanus norvegicus Bl. I, 522; 

534. 

— rupestris Linn. I, 543. 

Luyer III, 487. 
Lycostomus balthicus Schn. III, 

2. 

Lydder III, 487 Anm. 

Lyft III, 777 Anm.; 1100. 

Lyr II, 43 Anm.; 105; 124. — 

III, 866; 1126 Anm. 

Lyrſej II, 105. 

Lyſi II, 150. 

Lyſing I, 56 Anm. — II, 85; 
141. 

Lysougeren I, 585. 

Lysſe II, 125 Anm. 
Lythe II, 125 Anm. 

Lederkarpe III, 291. 

Læmargus III, 914 Anm. 

— muricatus Kr. III, 745. 

Lodſtulle II, 250. 
Loj II, 124. 

Loja III, 487 Anm. 

Loje II, 124. 

Lojer III, 485 flg.; 509; 510; 

1119. 

Lojifing II, 343. 

Løver III, 486. 

Maager II, 580. — III 499. 

Macaroni piatti III, 388. 

Mackerel-Guide III, 271 Anm. 

Mackerel-Midge II, 186. 

Mactra II, 273; 314. 

Madsjenſener II, 301. 

Maffve III, 994 Anm. 

Magät I, 539. 

Maguntken III, 448; 449. 

Maifiſch III, 203 220. 

Majoren III, 140. 

Makrel, den almindelige I, 673 

983 220 flg.; 247; 2503 

275; 595. — II, 152. — 
III, 2713 1131. 

— den ſpanſke I, 264. 

Makrelgjedde, den nordiſke III, 

278 flg. 

Makrelgjeddeſlegten III, 278. 

Makrelſlegten I, 220. 

Makrelſtyris I, 264. 

Makrelſtor I, 238; 596. — III, 

749; 750 Anm. 

Mal, 121. 
Malle, den europeiſte III, 51 Anm.; 

75 Anm.; 120 flg.; 1040; 1051; 

11193 1121 Anm.; 11313 1132; 

1215⁵. 
Malle-Familien III, 120. 
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Malleſlœgten III, 120. 

Mallotus Cuv. III, 22; 28 Anm. 

— arctieus Fabr. I, 616. — 

III, 4; 23 flg.; 1118; 

1148 Anm.; 1149. 

»Maltfiſk III, 4. 
Manforhorn II, 250. 

Mareflynder Il, 316 flg. ; 341 Anm; 

3433 3563 3603 364; 

3963 447. 

— den brede II, 320 Anm. 

— den tynde II, 343. 

Marienbild III, 412. 

Marmale III, 936. 

Marſpin III, 162 Anm.; 164 Anm.; 

1685 592; 777 Anm.; 11143 

1139 Anm. 

Mary-Sole II, 320 Anm. 

Maræna Sehn III, 93. 

Maræne III, 57; 58. 

Maskrog-Ort II, 586. 

Maurolicus Cocc. III, 113. 

— Mülleri Gm. III, 113 flg.; 

1148 Anm. 

Meduſa I, 234; 290. — II, 97; 

515. 

Meeraff III, 786 Anm. 

Meerbarbe J, 73. 

Meerbutte II, 382. 

Meereule II, 11 Anm. 

Meergrundel III, 1154 Anm. 

Mehrputte III, 554 Anm. 

Meilſtulle I, 610. — II, 251 Anm. 

Meletta Val. III, 1218. 

Merlangus Cuv. II, 139. 

— carbonarius Linn. I, 606. 

— II, 102. — III, 591; 

1145 Anm. 

Merlangus Pollachius Linn. I, 

607. — II, 106 Anm.; 
123 flg. — III, 1118; 

1145 Anm.; 1149 Anm. 

— Potassoa Riss. I, 607. 

— virens Rhrdt. II, 119 Anm. 

vulgaris Cuv. I, 606. — 

II, 83 flg. — III, 487 

Anm. ; 1109 3113031153. 

Merluccius Cuv. II, 140. 

— vulgaris Cuv. II, 140 flg.; 

214. 

Meruwel II, 11 Anm. 

Mesſchäde I, 342. 

Meteorologiſte Forhold III, 638. 

Meyfiſch III, 204. 

Microstoma Cuv. II, 378 Anm. 

Microstomus Gott. II, 377; 378 

Anm. 

— latidens Gott. II, 317. 

Middellinſtulder III, 994 Anm. 

Middelſej II, 106. 

Middelſtuller I, 610. 

Milling III, 488. 

Mjel III, 488. 

Moderlos III, 181; 222. 

Moerquabbe II, 187 Anm. 

Mollet II, 78. 

Monostoma capitellatum Rud. I, 

595. 

— caryophyllinum Zed. I, 

187. 

— cochleariforme Rud. III, 

333, 

— constrictum 

12231 

— erueibulum Rud. III, 615. 

— filicolle Rud. I, 219; 594. 

Dies. III, 
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Monostoma Filum Duj. I, 595. 

foliaceum Rud, III, 778. 

gracile Rud. III, 20. 

præmorsum Nordm. III, 

388. 

ubeftemt Art III, 462; 1224. 

Monsnis III, 60. 

Monsrus III, 60; 71. 

Monſtroſiteter II, 640. — III, 71; 

2913; 383; 397; 887. 

Morel I, 301. 

Morhua Callarias II, 2. 

lusca II, 77. 

punctata Turt. II, 2; 8. 

— vulgaris Cuv. II, 2. 

Morhuel II, 11 Anm. 

Mort II, 106. 

Morue proprement dite II, 2. 

Motella Cuv. II, 185. 

cimbria Linn. II, 198 flg. 

cimbrica Nilss. II, 199. 

glauca Yarr. II, 186. 

Mustela Linn. I, 609. — 

II, 185 flg. 

tricirrata BI. II, 213. 

Moustello II, 187. 

Mudderhelt III, 60. 

Mudderſkrubbe II, 170 Anm.; 278; 

2793 291. 

Mugil Val. I, 299. 
Capito Cuv. I, 300 fig. — 

III, 1150. 

cephalus Brünn & Schg. I, 

300. 

Chelo Cuv. I, 321; 324; 

325 flg. 

curtus Varr. I, 321. 

Mulle, den gulſtribede I, 72 flg. 
162. 

—— 

Muller I, 573 581. 

Mulleffægten, I, 72. 

Mullus barbatus Linn. I, 73; 

80 Anm. 

— barbatus Wils. III, 1142. 

Surmuletus Linn. I, 72 

819. %½ II, 

462. 

Multe, den almindelige J, 300 flg. 

den tyklaebede J, 325 flg. 

Multehuller I, 324 Anm. 

Multekonger J, 325 Anm. 

Multer, hvide I, 325 Anm. 

Multeſlaegten I, 299. 

Mulut I, 299 Anm. 

Mulasler III, 251. 

Munke II, 105. — III, 1137. 

Murta II, 106 Anm. 

Muræna III, 1026. 

Rantz. III, 1109 Anm. 

Anguilla Linn. III, 617; 

618; 621 Anm.; 657. 

Anguilla Nilss. III, 622; 

644. 
Conger Linn. III, 603; 

658; 1148. 
Conger Wils. III, 1142. 

Conger Olav. III, 617; 619. 

latirostris Nilss. III, 620; 

6223 657. 

oculata Rantz. III, 1109. 

oxyrrhina Ekstr. III, 617; 

620; 644. 
platyrrhina Ekstr. III, 620; 

657. 

Muraner III, 615. 

Mus III, 251; 786 Anm. 

Musling I, 56 Anm.; 3663 554. 

— III, 1139 Anm. 
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Mustela Rantz. III, 1109. 

— albina Schn. I, 616. 

— altera, vulgaris Rondeletii 

Schn. II, 186, 200 Anm. 

— lluviatilis Barth. III, 1130. 

— lluviatilis Schn. I, 356 Anm. 

— tertia species Schn. I, 356. 

— varia vel maculata Schn. 

II, 169. 

Musteli Müll. & Hnl. III, 930 Anm. 

Mustelus Cuv. III, 930. 

— equestris Bon. III, 931. 

— hinnulus Blainv. III, 931. 

— laevis Riss. III, 931. 

— plebeius Bon. III, 931. 

— punctulatus Riss. III, 931. 

— stellatus Riss. III, 931. 

— vulgaris Cuv. III, 930; 937. 

— np braſilianſt Art III, 930 

Anm. 

Mutwillig Hering III, 140. 

Mya II, 273. 

Myliobatis Aquila Linn. III, 1019. 
Müller I, 119, 144. 

Müllers Laxeſild III, 113 flg. 

Müſeken I, 264. 

Mysis I, 99; 129. — II, 97; 121; 

462. — III, 168; 169. 

Mytilus edulis Linn. I, 366. 

— modiolus Müll. II, 229. 

Myxinerne III, 1066. 
Myxine Linn. III, 1068. 

— glutinosa Linn. III, 1069 

flg.; 1148; 1152. 

Naalefifkene I, 195. — III, 1155 

Anm. 

Naalefiſtſlegten III, 705. 

Nagelroche III, 964; 1155 Anm. 

Naſe, die, III, 401. 

Nasus Sch. III, 400; 401. 

Nattergaler II, 26. 

Nedfaldsfiſte II, 568; 600. 

Negen-Augen III, 1042. 

Negendyn III, 1026; 1043. 

Negenogen III, 1042. 

Negenojne i Sjælland III, 1052. 

Negenoje III, 1070. 

Negenojerne III, 1025 flg.; 1070; 

1083. 

Negenojeſlagten III, 1025. 

Negenoje, den lille III, 1052 flg. 

Nematoider, ubeſtemte I, 605, Anm. 

— III, 213 137 446; 4993 510. 

Nereider III, 959. 

Neritina, III, 52. 

Nerophis Raſfin. III. 716. 
— lumbriciformis Tarr. III, 

723 flg. 

— Ophidion Linn. III, 716 flg. 

Neſe III, 401. 

Neunaugen III, 1043. 

Nibeſild III, 1107. 

Nienyven III, 1027. 

Nioje III, 638. 

Nitzschia Sturionis Abilg. III, 777. 

Nodſej II, 106. 

Nors III, 16 Anm. 

Nosſ II, 81 Anm. 

Nowd I, 85 Anm. 

Nulliporer I, 413. 

Nabbeſild III, 716 Anm. 

Næbbis I, 494. 

Næbgjedde I, 593. 

Nebſtade III, 997 Anm. 

Nabſnogene III, 716-730. 

Nebſnog, den lille III, 723 flg. 

— den ſtore III, 716 flg. 
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Næghærøghen I, 3 Anm. — III, 

1026; 1100. 
Naſefliren III, 400 flg. 

Octobothrium lanceolatum Leuck. 

III, 218 Anm. 
— palmatum Leuck. I, 608. 

— rostellatum Dies. I, 595. 

— sp. II, 166. 

Octocotyle Scombri Kuhn I, 595. 

Oculata III, 1026; 1109 Anm. 

Odderen II, 517; 579; 644. — 

III, 615; 1040; 1114. 

Odenſe-Karpe III, 451. 

Oelkuon I, 356. 

Oer, I 400. 

Onchobothrium coronatum Rud. 
III, 891; 912; 976; 995. 

— uneinatum Rud. III, 851; 

976. 
— vertieillatum Rud III, 851. 

Onchocotyle appendiculatum Khn. 

III, 926. 

Onchoſora neglecta Dies. I, 596. 

Opgangsagal III, 670. 

Opgangsfifke II, 568; 600. 

Ophidion flavum et imberbe Schn. 
I, 341. 

— imberbe Pont. I, 341. 

Ophiostoma sphærocephalum 

Rud. III, 778. 

Ophiura II, 273; 375. — III, 744. 

Orbis major Barth. I, 598. — 

III, 732. 

— Oceani II, 491. 

Orfus III, 473 Anm. 

Orme II, 642; 643. — III, 136; 

234. 

Orthagoriscus Schn. III, 7313 
744 Anm. 

— Mola Linn. III, 732 flg.; 

1131 1132. 

Oedeayoeisxos II, 744 Anm. 

Osmerus Art. III, 1; 101; 114. 

— Eperlanus Linn. III, 1 flg.; 

347 Anm.; 1109; 1120 

Anm.; 1154 Anm.; 1215. 

— bebridicus Varr. III, 99. 

— villosus III, 24. 

Oure II, 586 Anm. 

Ouwquabbe II, 187. 

Oxe, Peder III, 290. 

Paddefiſk I, 448 Anm. 

— Den nordlige I, 473 flg. 

Paddefiſtenes Slægt I, 472. 

Pagellus Cuv. I, 206. 

— centrodontus Cuv. I, 206 

flg.; 593. — II, 27 Anm. 

— erythrinus I, 210. 

Pagurus I, 379. 

Pale II, 106. 

Palæmon II, 97; 462. — III, 959. 

Pandarus bicolor Leach. III, 851. 

Pandſerulk, den europeiſke I, 143 

flg.; 584. — III, 1119. 

Pandſerulk-Slagten I, 142. 

Passer Jon. Kold. III, 979; 980. 

— asper sive squamosus Schn. 

II, 299. 

— Barth. III, 1131. 

— Terp. III, 1133. 

Passeres II, 249; 277. 

Passerum genus Majus vocatum 

Schn. II, 382. 

Pastinaca Schn. III, 1019. 



1262 
Pelecus Agass. III, 511. 

— cultratus Linn. III, 511 flg. 

Peltzers III, 140. 

Penella filosa I, 251; 261. 

Perca Terp. III, 1133. 

— Cuv. I, 1. 

— Cernua Cuv. I, 43. 

— fluviatilis Linn. I, 1 flig. 

577. — III, 1109; 1133 

Anm.; 1154 Anm. 

— Labrax Linn. I, 23. 

— Lucioperca Linn. I, 32. 

— maculosa Retz. I, 522; 

536. 

— major Schn. I, 2.—III,1109. 

— marina Pont. & Müll. I, 2. 

— III, 1137. 

— minor Schn. I, 44. 

— norvegica Müll. I, 160. 

— rupestris I, 543. 

Percoidei I, 1. 

Petermanneken I, 74. 

Peters Fiſt I, 279. 

Petromy zon Linn. III, 1025. 

— americanus Les. III, 1037 

Anm. 

— branchialis Linn. III, 1060 

flg. 
— fluviatilis Linn. III, 1042 

flg.; 1053; 1409 1133. 

— marinus Linn. III, 1025 

flg.; 1109; 1136 Anm. 

— Planeri Bl. III, 1053 flg.; 

1061. 
— ruber Lac. III, 1065. 

Phalangista Pall. I, 142. 

Phobetor tricuspis Reinh. I, 583. 

Pholis lævis Flem. I, 330. 

Phoxinus Agass. III, 524. 

— Schn. III, 525; 1130. 

— Aphya Linn. III, 524 flg. 
— Lumaireul Bon. III, 527. 

— lævis Agass. III, 527. 

— Narsilii Heck. III. 535. 

Phycis Art. II, 214. 

— furcatus Penn. I, 609. — 

II, 214. 

—  mediterraneus Lar. II, 214. 

Phylline Hippoglossi Ok. II, 404. 

Phyſa III, 52. i 

Physeter III, 926 Anm. 

— macrocephalus Fabr. III, 

926. 

Piber II, 84. 

Pigfiſk III, 743. 

Pighaa III, 870. 

Pighaj I, 238; 276; 471. — III, 

830; 836; 844 Anm.; 

850; 851. 

— den almindelige III, 863 

flg.; 899; 900 3901 902; 

908 909 391039213 937. 

Pighajſlagten III, 868; 893 Anm. 

Pighvar II, 425 Anm. 

Pigiglen III, 994. 

Pigſild J, 265. 

Pigſtader III, 963; 964. 

Pigſmerling, den europaiſte III, 

564 flg.; 1119. 

Pigſmerling-Slegten III, 564. 

Pigvar II, 425. 

— forkert II, 440. 

— dobbelt II, 440. 

Pigvare, II, 425 Anm. 

Pigvarre I, 612. — II, 412 Anm.; 

422 Anm.; 424 flg.; 517 Anm. 

III, 1051. 

— 
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Piir I, 275 Anm. 

Pilchard II, 152. — III, 140; 175 

fig.; 1218 Anm. 

Pilroche III, 994 Anm.; 1020 Anm. 

Pilrokkeſlegten III, 1018. 

Pilrokke, den almindelige III, 1018 

flg. 
Pilſtert III, 1020. 

Pindegal III, 644. 

Pindſvin III, 1139 Anm. 

Pinke II, 622. 

Pinneke III, 617; 618. 

Pinnickaale III, 618. 

Piscicola Solea Kr. II, 488. 

— sp. I, 380. 

Piscis Mola Jab. III, 732. 

— Monachus Rond. III, 1103. 

Pladise I, 610.— II, 247 Anm.; 248. 

Plagiopeltis duplicatum Rud. I, 

596. 

Plaise II, 247 Anm. 

Plateiſe II, 247 Anm. 

Platen II, 277. 

Platessa Cuv. II, 247; 377 flg. 

— Flesus Linn. I, 611. — 

II, 270 Anm.; 276 flg.; 

377. — III, 1136. 

— Limanda Art. I, 611. — 

II, 298 flg.; 377. 

— limandoides Bl. I, 611.— 

ing; ; 379. 

— III, 1118; 1137 Anm. 

— mierocephalus Don. II, 316 

flg.; 377; 378. — III, 

1119 Anm. 

— Pola Cuv. II, 317. 

— Pseudoflesus Gotts. II, 267. 

— saxicola Fab. II, 338 flg.; 

377 378. 

Platessa vulgaris Cuv. I, 610. — 

II, 248 flg.; 377; 378. 
— III, 1107 1133 Anm.; 

1154 Anm. 

Platycareinus Pagurus Linn. II, 

402. — III, 975. 

Platyßle II, 247 Anm. 

Pleuronectes borealis Fab. II, 249. 
— eynoglossus II, 317; 339 flg. 
— Flesoides Pont. II, 277.— 

MES 

— Flesus Linn. II, 277; 425. 

— III, 980. 

— Hippoglossus Linn. II, 340; 

382. 
— Hippoglossus Wils. III, 

1142. 

— hirtus Abildg. II, 446. 
— Limanda Art. II, 277; 2783 

299. 

— limandoides Pont. I, 611. 

— III, 1137. 

— limandoides Bl. I, 611.— 

. 

— lingvatula Pont. II, 359. 
II, 1137, 

— maximus Linn. II, 425. 

— microcephalus Don. 11,317, 

— mierostomus Fab. II, 317. 

— nigromanus Nilss. II, 339; 

3423 353. 

— Passer II, 277; 293 Anm. 

— Platessa Linn. II, 248. 

— platessoides II, 299; 313. 

— punctatus Bl. II, 446; 465. 

— quaqdridens Fabr. II, 317. 

— Quenselii Hollb. II, 317. 

— Rhombus Linn. II, 299; 

407. 
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Pleuronectes saxicola Fab. II, 339; 

353; 360; 361 Anm. — 

III, 1157. 

— Solea Linn. II, 468; 469. 

Plie II, 247 Anm. 

— la grosse II, 446. 

Pliten III, 370; 390. 

Plitfiſche III, 370; 390. 

Plougjerns-Rokken III, 1011 flg.; 

1017. 

Plade II, 247 Anm.; 300. — III, 

390 Anm. 

Pladeſlegten II, 247. 

Plötze, die III, 422, 424. 

Poecilias Schn. III, 553. 

Pole, la II, 342. 

Pollack, the II, 138. 

Pollak, le II, 124. 

Polyper III, 1145 Anm. 

Polyprion Cuv. I, 580. 

— Cernium Vale. I, 579—580. 

Polystoma duplicatum Rud. I, 

251; 596. 

Pontobdella III, 1039 Anm. 

— muricata Linn. III, 977; 

994. 
Poor II, 63. 

Porrer I, 157. 

Portunus III, 975. 

Pout II, 78 Anm. 

Power II, 63. 

Praggetorſt II, 11. 

Pringlers I, 221. 

Pristis III, 1024. 
— antiquorum Lath. III, 1023. 

Pristiurus Bon. III, 833. 

— melonostomus Bon. III, 833. 

Proleptus acutus Duj. III, 976. 

Preſteflynder II, 250. 

Praſteſtulle II, 251. 

Pudderiſing II, 320. 

Pulsvaadaal III, 619. 

Purk-Haae III, 936. 

Quapfiſch Schn. I, 616. 

Quapſou II, 492 Anm. 

Qvabber af ferſt Vand III, 1120 

Anm. 

Qveiſe I, 57 Anm. 

Qvpuitingur II, 85 Anm. 

Qwalſter II, 232. 

Raadmend II, 280; 296. 

Raape, der III, 501. 

Raate I, 542. 

Radaim III, 1101. 

Raff⸗Reckling II, 404. 

Rager III, 178; 181 Anm. 

Raie chardon, la III, 997. 

Raja Jon. Kold. III, 979; 980. 

— Th. Barth. III, 979; 981. 

— Cuv. III, 938. 

— Aquila Schlp. III, 1019. 
— aspera III, 997. 

— Batis Linn. III, 940; 958 

Anm.; 978 flg.; 1006; 

1017; 1155. 

— chagrinea III, 997; 1012. 

— clavata Linn. III, 941 ; 962 

flg.; 1017; 1136 Anm.; 

1155 Anm. 
— clavata Pont., Müll. & Nilss. 

III, 940; 1137. 
— fullonica Linn. III, 936 flg.; 

1012; 1017; 1146. 

— fullonica Fabr., Olav. & 
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Eab. III, 940; 961 Anm.; 

1016. 
Raja fullonica Nilss. III, 1005. 

— intermedia Parn. III, 1015; 

1017. 
— levis oculata Schn. 

1118. 

— lintea Frs. III, 979; 985 

Anm.; 1005 flg.; 1017. 

— lævis Schn. III, 979. 

— oxyrhynchus Linn. 

1006; 1015; 1016. 
— cxyrhinchus Bl. III, 1006. 

— oxyrhynchus Mont. III, 

1006. 
— Pastinaca Linn. III, 1019. 

— Pastinaca Olav. III, 979; 

981. 
— radiata Don. III, 920; 938 

flg.; 1016; 1017; 1136 

Anm. 

— rubus Nils. III, 963. 

— vomer Frs. III, 985 Anm.; 

1011 flg.; 1017. 
Raje Cuvier Lac. III, 974 Anm.; 
Rana marina I, 449 Anm. 

Rajarhombus clavatus Terp. III, 

1133. 

Rallike I, 610. 
Rana piscatrix I, 447. 

Raniceps Cuv. II, 231. 

— fuscus Str. II, 231 flg. — 

III, 1118; 1136 Anm.; 

1149; 1150. 
— niger Nilss. II, 188 Anm.; 

292. 

— trifurcatus Penn. II, 232. 

Rape III, 448; 449; 451; 464 

Anm.; 501. 

III, 

III, 

Danmarks Siffe. III. 

Raspe Schn. III, 1118. 

Rav II, 403. 

Ravmos III, 787 Anm. 

Rapſkarn III, 787 Anm. 

Ray's Havbraſen I, 211; 594. 

Ray, sharp-nosed III, 1006. 

Regalecus Glesne Asc. III, 1145 
Anm. 

Regnorm II, 573. — III, 366; 

385; 654. 

Rejer I, 204; 555.— II, 97; 137; 

623. — III, 687; 912; 

11143; 1139 Anm.; 1148 
Anm. 

Remd III, 450. 

Remorm, den almindelige III, 320; 

387 434; 446; 1224. 

— Karudſens III, 320 Anm. 

Remte III, 450. 

Rensdyr III, 924. 

Rhizostoma I, 290. 

Rhombi ad Citharos referendi 

Schn. I, 611. 

Rhombus Schn. II, 249; 277. 

— Cuv. II, 378; 405; 465; 

466. — III, 1094 Anm. 

— aculeatus Schn. II, 425. 
— Cardina Cuv. II, 464 flg. 

— hirtus Abildg. II, 407; 

445 flg.; 464; 465. — 

III, 1149. 

— levis Jag. II, 318. 

— lævis Schn. II, 407; 425. 

— maximus Linn. I, 612. — 

II, 424 flg. 

— punctatus Flem. II, 465. 

— unimaculatus Riss. II, 465. 

— vulgaris Tarr. I, 612. — 

II, 405 flg. 

80 
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Rhynchelephas typicus Kr. III, 

592. 

Rhynchobothrium corollatum 

Rud. III, 851, 976; 995. 
— crassiceps Dies. I, 603. 

— paleaceum Rud. III, 891. 

Riddau III, 437. 

Rimt III, 1224. 

Ringbug, den almindelige II, 534. 

— Montague's II, 519 flg. 

Ringbugſlegten II, 518. 

Rinte III, 450; 1137. 

Risſoa II, 357. 

Rocinela Strömii Kr. II, 40 Anm. 

Rochel III, 979. 

Rockling, five bearded II, 186. 

Roetfhoren II, 627. 

Rogenia Val. III, 1218. 

Rogenlaß II, 542; 603; 604. 

Rognkelſe II, 494 Anm. 

Rogn-Kexe II, 493; 494 Anm.; 

510 Anm. 

Rocke III, 981 Anm. 

Rokkearter II, 229; 514. — III, 

7373801 Anm. 3806; 811; 1108. 

Rokkernes Familie III, 938 flg. 

Rokkeſlgten III, 938. 

Rokke III, 963; 964; 980; 981. 

Rokkel III, 964; 980; 1020. 

Rokkemaver III, 993 Anm. 

Rombus Jon. Kold. III, 979; 980. 

Rounbutt III, 337. 

Roskilde-Raadmend II, 280. 

Rothauge, das III, 436; 437. 

Rothaugelin III, 436. 

Rotte III, 251. 
Roud III, 423. 

Ropfugle III, 387. 

Rubiculus Kold. II, 1109; 1133 
Rudd III, 423. 

Rude III, 296; 422; 423; 424. 

Ruder-Braſen III, 437. 

Rudſtallen III, 421 flg.; 436 498; 

1130422 

Ruffe I, 44 Anm. 

Ruje III, 437. 

Rundemave II, 516. 

Runte, III, 450. 

Ruſeaal III, 618. 

Rutilus Schn. III, 422; 423; 436. 

Rymte III, 450. 

Ryt J, 85. 

Rytter III, 941. 

Rytterfrue II, 321. 

Rakling II, 403. — III, 1101. 

Rodaat III, 168 Anm. 

Rodfinne III, 424. 

Rodhage III, 833. 

Rodhaj, den ſmaaplattede III, 814 

flg.; 8413 8423876 881; 

927. 

— den ſortmundede III, 832 flg. 

Rodhajſlegten III, 814. 

Rodmage II, 494. 

Rødnæb I, 496 flg. 

Rodfkalle III, 424. 

Rodſnakke I, 497. — II, 63. 

Rodſpette J, 69, 610. — II, 248 

flg.; 3573 3643 3783 383 

Anm.; 422. — III, 1131. 

— dobbelt II, 252. 

— forkert II, 250; 314 Anm. 

Rodtorſken II, 2; 6. 

Rodtunge II, 320; 469 Anm.; 485. 

Rodorred II, 603; 606; 619 flg.; 

622. 
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Rogettſild II, 1107. 
Rottbutt II, 447 Anm. 

Sabelkarpen, den europeiſte III, 

511 flg. 

Sabelkarpeſlegten III, 511. 

Sairis Raf. III, 279. 

Salar Val. I, 614. 

Saler Rantz. III, 1109. 

Salm II, 543 Anm. — III, 53 

Anm. 

Salmo Val. I, 614. 

— Cuv. I, 614. — II, 539. 

— n. 415 Müll. III, 1148 

Anm. 

— Albula Linn. III, 2; 3; 

43 93. 

— alpinus Linn. III, 527; 

1145 Anm.; 1148 Anm. 

— arcticus Fabr. III, 24. 

— Carpio Linn. III, 1148 

Anm. 
— Eperlanus Linn. I, 41 

Anm. — II, 579 Anm. — 

III, 2; 3; 43 24. 

— Eriox Linn. II, 541; 602 

lg. — III, 1118. 

— Fario Linn. I, 614; 616. — 

II, 625 flg. — III, 50 

Anm.; 1109. 

— foria II, 628 Anm. 

— Goedenii Bl. II, 541. 

— hamatus Cuv. II, 

603; 621 622. 

— immaculatus Linn. III, 99; 
1148 Anm. 

— lacustris Pont. & Wils I, 

615. — III, 1142. 

5433 

Salmo Lavaretus Linn. III, 56; 

57; 58 Anm.; 77 78; 

92 Anm. 

— Naræna Bl. III, 57. 

Marænula Bl. III, 94. 

— mazillis edentulis Müll. 

III, 24. 

— Mülleri Gml. III, 24; 114; 

115. 

— nobilis Schn. II, 541. 

— Oela Nilss. II, 541; 543. 

— oxyrhinchus III, 77. 

— pallidus Nilss. II, 541. 

— punctatus Cuv. II, 626; 

627; 639 Anm.; 641. 

— rutilus Nilss. II, 541. 

— Salar Linn. I, 614; 615. 

— II, 540 flg. 

— Schiffermülleri Bl. II, 541. 

— Sikus Cuv. III, 59. 

— Silus Ase. III, 99; 1148 

Anm. 

— Thymallus Linn. III, 36. 

— Thymallus Wils. III, 1142. 
— Thymallus latus BI. III, 

77; 78; 883 89; 92 Anm. 

— Trutta Linn. I, 614; 615. 

— II, 561 Anm.; 582 

flg.; 6213 627. 

— Truttula Nilss. II, 541; 

584; 585; 603; 605. 

— ventricosus Nilss. II, 541. 

— villosus Müll. III, 24. 

Salmon-Trout II, 561 Anm.; 

582 flg. 

Saltvandsaalen III, 643; 670; 

671. g 

Saltvandsaborren I, 577. 

80% 
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Saltvandgfmælten III, 3. 

Samraſk III, 994 Anm.; 1107. 

Sandaal, der III, 576. 

Sandaalen III, 619. 

Sandart, den almindelige I, 30; 

32 flg.; 578. — III, 75 Anm.; 

1102; 1136 Anm. 

Sandartſlegten I, 32. 

Sandat J, 333 42 Anm. 

Sandborerſlegten III, 1060. 

Sande II, 300. 

Sand-Eel III, 589 Anm. 

Sander J, 33. 

Sandflynder II, 279; 301. 

Sandgrundling III, 1120 Anm. 

Sandgravling III, 5763 593 flg.; 
1012. 

Sandheſt III, 336. 

Sandknegt I, 44. 

Sandkrypare III, 347. 

Sandſkjcble II, 279 Anm. 

Sandſkraa II, 313. 

Sandſtreble II, 279 Anm.; 291 

Anm. 

Sandſtrubbe II, 278; 279. 

Sandtbütte II, 277. 

Sandtide II, 300. — III, 1137. 

Sandtorfken II, 26. 

Sandtſcharden II, 277. 

Sandorred J, 30; 33. 

Sankt-Peders-Fiſten I, 278. 

Sarda III, 178. 

Sardel I, 249. — III, 176; 205; 

223. 

Sardelle, die III, 222; 223; 1155 

Anm. 

Sardelfangſt II, 37. 

Sardina III, 178. 

Sardinella Val. III, 1217. 

Saugfiſken III, 1023; 1024; 1156 

Anm. 

Sauggylte, den fempiggede I, 556 

flg. 
— den ſortojede I, 521 flg. 

Sauggylte-Slegten I, 521. 

Saumon II, 543 Anm. 

Saury III, 279. 

Scaphirhynchus III, 801 Anm. 

Scarus Rantz. III, 1109. 

Scate white III, 1007. 

Schade III, 979. 

Scharden II, 277. 

Scharre II, 360. 

Scharretong II, 341 Anm. 

Schellfiſch I, 606. — II, 44. 

Schikpleder II, 250. 

Schistocephalus dimorphus Crepl. 

1, 5833 393615. 

Schlampizker, der III, 553. 

Schley, der III, 352. 

Schlichting II, 407. 

Schmeherputte III, 565. 

Schmerbutte J, 74. 

Schmiedeknecht I, 85 Anm. 
Schnepel III, 77; 78. 

Scholle II, 248; 250 Anm.; 251. 

— die gemeine III, 1154 Anm. 

— rauhe II, 361. 

Schumacher III, 352 Anm. 

Scolex polymorphus Rud. I, 20 

Anm.; 219; 398; 471 

Anm.; 5783 594; 6083 6123 

613. — II, 1523 275 

3153 3763 4443; 517. 

III, 235; 273; 704; 891. 

— sp. III, 75. 
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Scomber Linn. I, 219. 

Colias Gml. I, 264 Anm. 

pelagicus Müll. I, 281. 

pneumatophorus Lar. I, 

229. 
Scombrus Linn. I, 220 flg.; 

595. — III, 1145 Anm. 
trachurus Linn. I, 263. 

Thynnus Linn. I, 237; 

596. 
Scomberesox Lac. III, 257 278. 

Camperi Lac. III, 257; 

278 flg.; 1159. 

Saurus Bl. III, 279. 

Scombresox III, 280 Anm. 

Scopelini III, 115. 

Scopelus Cuv. III, 115. 

Benoiti Bon. III, 115. 

borealis Nilss. III, 114. 

glacialis Reinh. III, 115. 

Humboldtii Riss. III, 114. 

Scorpii alia species Schn. I, 118. 
Scorpio marinus Wrm. I, 130. 

Scorpius marinus Schn. I, 130. — 

II, 232 Anm. 

Scyllium Cuv. III, 814; 926 Anm. 

canicula Linn. III, 814 

flg.; 833; 937. 

melanostomum Bon. III, 

832 Anm. 
melastomum Raſin. III, 

8153 832 flg.; 9373 1146 
Anm. 

Scymnus Cuv. III, 914. 

borealis Scor, I, 469 Anm. 

— III, 916. 

mierocephalus Bl. III, 911 

flg.; 937. 

ä 

Seymnus mieropterus Val. III, 

913. 

Seasnail II, 521 Anm. 
Seaowl III, 1154 Anm. 

Sebastes Cuv. I, 159. 

dactylopterus Cuv. I, 586 

Anm. 

imperialis Cuv. I, 586. 

norvegicus Asc. I, 2 Anm.; 

73; 159 flg.; 584. — 

II, 229. — III, 1145 Anm. 

viviparus Kr. I, 585 587 

flg. 
Seebarſch I, 2; 3. — III, 1154 

Anm. 

Seeeule III, 1154 Anm. 

Seehaeß II, 494. 

Seehahn, der graue I, 85. 

Seehecht II, 141. 

Seequabbe II, 201. 

Seer II, 84. 

Seeſkorpion I, 130. 

Seeſtint III, 31 1154 Anm. 

Seeteufel I, 448. 

Seetodde I, 448. 

Seewolff I, 370. 

Seheganß I, 448. 

Sehehahn J, 85. 

Seherrn II, 104. 

Sej I, 470; 606. — II, 43 Anm.; 

84 Anm.; 102 flg. — III, 

164 Anm.; 591; 866; 

1118; 1119; 1126 Anm. 

Sejkonger II, 27; 118. 

Sejr II, 125. 

Selache Cuv. III, 932. 

maxima Gunn. III, 932; 

937; 1148 Anm. 
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Sepia III, 1114. 

Sepiola III, 975. 

Septoeuil Lacep. III, 1058 Anm. 

Serranus I, 2 Anm. 

Sethe II, 106 Anm. 

Sey II, 106 Anm. 

Shagreen- Ray III, 1012. 

Sighelt III, 60. 
Sik III, 57; 60 Anm.; 78. 

Sil II, 25. 

Sild, den almindelige I, 247; 249; 

25 DTS 2 Gan ØMSE; —. IT, 

593 1213 152; 4023 443 573. 

— III, 138 flg. ; 217; 266 Anm.; 

271; 668 810; 865 8663 8893 

1107. 

Sildebjeerge III, 159. 

Sildeblink III, 168. 

Sildefamilien III, 138 — 1216. 

Sildehagen III, 852 flg. 

Sildehajen III, 916; 917; 918; 

922; 923; 9333; 937; 1083. 

Sildehval III, 164 Anm. 

Sildekonge I, 278. 

Silderuſer III, 668. 

Sildeſlegten III, 138. 

Sildtorſken II, 25. 

Sillinger III, 3 Anm.; 139; 140; 

141; 181; 205. 

Silſtor III, 750. 

Siltorſten II, 25. 

Silurus Cuv. III, 120. 

— Asotus Müll. III, 1148 Anm.; 

120 flg.; 11373; 1215. 

— Glanis Linn. III, 51 Anm.; 

Silus Reinh. III, 100. 

— Ascanii Reinh. 99. 

Simia marina Gesn. III, 786 Anm. 

Siphostoma Raf. III, 672. 

Siphostoma Acus Linn. III, 692 

flg. 

— Typhle Linn. III, 673 flg. ; 

696; 700. 

Skadde-Konge III, 993 Anm. 

Skadder III, 979. 

Skaden III, 978 flg.; 1012; 1015; 

1017. 

Skalle II, 106 Anm. — III, 424; 

435 flg.; 487; 1120 Anm.; 

11403 1224. 

Skalle-Blink-Oje III, 437. 

Sfalleflægten III, 421. 

Skarpſild III, 140. 

Skata III, 980. 

Skate III, 979. 

Skate, three-tailed III, 993 Anm. 

Skey II, 279 Anm. 

Skildpadde III, 1114. 

Sfjægge II, 407. 

Skjqelfiſt J, 606. 

Skjcergaardsſilden III, 156. 

Skjcriſingen II, 338 flg.; 361 

Anm.; 364; 396. 

Skomakare III, 352 Anm. 

Skotte I, 523; 538 Anm. 

Skraap II, 26; 164. 

Skrei II, 1 . 

Skrejd II, 12 Anm. 

Skrobbelanger II, 164. 

Skrubben I, 611. — II, 249 Anm.; 

276 flg.; 314 Anm.; 364; 383 

Anm. 

Skrubbe Jon. Kolding. III, 979; 

980. 

Skrubbeſlatten 270 Anm. 

Skrutte II, 2503 425. 

Skredderaal III, 675. 
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Sfrævderfiff III, 437. 

Skuffiſke III, 1139 Anm. 

Skulde II, 250 Anm. 

Skulle II, 250. 

Skulpin, the sordid I, 439. 

the yellow I, 439. 

Skar⸗Knif III, 512. 

Skojert II, 279. 

Skotſtrommingen III, 170 

Slaap II, 26; 164. 

Slesre I, 119; 582. 
Sletſkader III, 979. 

Slibaal III, 1070. 

Slie III, 352. 

Slimaalen III, 1069 flg. 

Slimfiſkagtige III, 1068. 

Slimfiſtſlegten III, 1068. 

Slom III, 16. 
Slufiſkede III, 1139 Anm. 

Slugger III, 1139 Anm. 

Slughvidling II, 84. 

Slye III, 352. 

Sletſkade III, 981, 

Sletſtrubbe II, 267. 

Slette I, 611. — II, 279 Anm.; 

298 flg.; 343; 360 Anm.; 

361 364; 374; 375 
Anm.; 407. 

forkert II, 313. 

Slatvarre I, 612. — II, 300; 

405 flg.; 426; 441 Anm. 

Smaaſej II, 106. 

Smaatorfk II, 11; 31. 

Smer-Dab II, 317; 446. 

Smed I, 85. 

Smelt II, 2; 3. — III, 1120 Anm.; 

1140 Anm. 

Smelte II, 81 Anm. 

Smeriglio III, 865 Anm. 

Smerling I, 56 Anm.; 74 Anm. — 

III, 1120 Anm. 

Smaelten I, 41 Anm. — II, 443; 

579 Anm. — III, 1 flg. ; 

25 Anm.; 27 Anm.; 30 

Ani; 34; 513; 253 

r i z 119; 1139 

Anm.; 1215. 

den amerikanſke III, 16. 

den hebridiſte III, 100. 

Smaltſlegten III, 1. 

Smarling III, 347 Anm. 

den almindelige III, 539 flg. 

Smarlinggruber III, 552. 

Smarlingſlegten III, 539 — 569. 

Smorbult I, 384 Anm. 

Smorbutting I, 56 Anm.; 1943 

384. — II, 137. 

Smorbytte III, 1121 Anm. 

Smorflynder II, 320. 

Snavegjedde J, 194. — III, 675. 

Snebbel III, 78. 

Snedkerſtens-Torfſk II, 8. 

Snegel III, 576. 

Snibbel III, 78. 

Snig III, 620; 644. 

Snippen III, 705 flg. 

Snyltekrbs II, 404. — III 745; 

851; 854; 995. 

Snylteorme, ubeftemte II, 624. — 

III X. 

Sneebel III, 59; 73 Anm.; 76 

fig. 1149 1215. 

Snagel III, 576. 

Snacle III, 169. 

Snævel III, 78; 576. 

Snoffel III, 78. 

Snovel III, 78. 
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Snovel-Tunge III, 90 Anm. 

Snovl III, 78. 

Soerdrage I, 423. 

Solea Schn. II, 468. 

Cuv. II, 378; 467. 

major Terp. III, 1133. 

minor Terp. III, 1133. 

vulgaris Cuv. I, 612. — 

II, 467 flg. — III, 744. 

Sorthaj III, 893 flg.; 921; 937. 

Sorttorſten II, 26. 

Spaniefarer II, 343. 

Sparoidei Cuv. I, 207. 
Sparus Linn. I, 207; 552. 

Erythrinus I, 160. 

formosus Shaw. I, 513. 

Salpa III, 99. 

Spatangus flavescens I, 400. — 

II, 273; 486. 

Spegeſild III, 172; 1107. 

Spejlkarpen III, 291. | 

Spelt III, 37. | 
Sperhaye III, 871 Anm. | 

Spiir I, 276 Anm. 

Spikſild III, 1101. 
Spinaces Müll. & Hnl. III, 894. 

Spinachia vulgaris Cuv. I, 193. 

Spinax Bon. III, 893. 

niger Low. III, 893 flg; 

937; 1146 Anm. 

Fabricii Reinh. III, 887 

Anm. 

Spindelflynder II, 342; 343. 

Spirhaa III, 870. 

Spirhaj III, 870. 

Spirhajen III, 162 Anm. 

Spirinchus Schn. III, 2; 1109. 

Spiroptera Raj Bellh. III, 995. 
CS 

Spiroptera cystidicola II, 644,— 

III, 92. 
sp. III, 976. 

Spitzrochen III, 1155 Anm. 

Spjut-Rocka III, 1019. 

Spolorm, ubeſtemt III, 192; 434; 

658; 669; 6913 745. 

Sprat III, 179; 195. 

Spratella Val. III, 1218. 

pumila Val. III, 1218. 

Springeren I, 238. — III, 273. 

Springhvaler III, 164 Anm.; 1139 

Anm. 

Sprinkhering III, 140. 

Sprott III, 390. 

Spraette-Sild III, 181. 

Squalius Bon. III, 524 Anm. 

Squalus Acanthias Linn. I, 238. 

— III, 869; 913. 

annulatus Nilss. III, 833. 

borealis Scor. III, 915. 

canicula III, 815. 

Carcharias Fabr. III, 915. 

Catulus Gunn. & Müll. 

III, 815 833. 

Catulus Bl. III, 815. 

Catulus Fab. III, 816. 

Centrina Müll. III, 936; 

1148 Anm. 

cornubicus Gml. III, 853. 

Galeus Linn. III, 835. 

glacialis Fab. I, 238. — 

III, 915. i 

Glaucus Asc. & Müll. III, 

853; 927; 931 Anm. 

maximus Gm. III, 1148 

Anm. 

microcephalus Bl. Schn. 

III, 915. 
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Squalus Mustela Müll. III, 931 

Anm.; 1148 Anm. 

— norvegianusBlainv. III, 9 15. 

— Pristis Linn. III, 1023; 1148 
Anm. 

— Spinax Olav. & Wil. III, 

869. 

— Spinax Linn. III, 894; 913. 

Squatina Dum. III, 935. 

— Barth. III, 1129. 

— aculeata Dum. III, 935. 

— ſimbriata Mäll. & Hnl. 

III, 935. 
— levis III, 935 Anm. 

— vulgaris Riss. III, 935 937. 

Stabbeſej II, 106. 

Stafhering III, 203. 

Staffſill III, 203; 204. 

Stafyliner III, 52. 

Stagſild I, 265. — III, 203; 204. 

Stakſill III, 204. 

Stalling, den almindelige III, 35 

flg.; 11413 1215. 

— den amerikanſte III, 43 Anm. 

Stallingſlœegten III, 35. 

Stamſild I, 265. — III, 140 202 

flg.; 1219. 

Stangeaal III, 619; 644; 659. 

Stavanger-Heſt III, 204. 

Stavnſtulle II, 251 Anm. 
Stapſild III, 204 Anm. 

Stechroche III, 1020. 

Steenbid I, 370. — II, 492 Anm.; 

493; 494 Anm. 

Steenbidde III, 257. 

Steenbikker I, 56. 

Steenlange II, 213 Anm. 

Steenſuer, III, 1069. 

Steenſuget II, 320; 336; 447. 

Steenulke J, 448. 

Steenulv I, 370. 

Steinbicker I, 119; 144; 194. — 

III, 565. 
Steinbut II, 426. 

Steinbutt II, 426. 

Steinbütte II, 425. 

Steinfohren II, 626. 

Steinroche III, 964. 

Steinſchmerle, die III, 565. 

Stelmius præeisus Duj. III, 615. 

Stenbider II, 491; 493; 515. 

Stenbit II, 627. 

Stenlax I, 607. 

Stenſue III, 1043; 1070. 

Stenſuger III, 1043; 1070. 

Stenorred I, 615. 

Sterlet III, 779. 

Sterling, III, 36; 37. 

Stibling I, 45. 

Stiim-Makrel J, 229. 

Stimſild III, 204. 

Stint III, 2; 3; 4; 17 Anm.; 51; 

1154 Anm. 

Stjernefiſt III, 1139 Anm. 

Stoerfkuller III, 1107. 

Stokfiſk II, 12 Anm. 

Stor⸗Hovdet-Kunde III, 121. 

Storhelt III, 60. 

Storja III, 749. 

Stork III, 693; 1059. 

Storſej II, 106. 

Storſilden III, 156. 

Storſtade III, 977; 981. 

Stortorſken III, 889 Anm. 

Straaledyr III, 1114. 

Strandaborre I, 2; 3; 577. 
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Strandkarpe III, 450. ig 

Strandkarusſe I, 523. — III, 1138; 

1141 Anm. 

Strandmus, den gule III, 786 Anm. 

Strandſkaden III, 592. 

Strandſkalle, III, 450. 

Stromateus thoracicus Holt. 1,281. 

Struffbütte II, 277. 

Strygejærnfiff II, 494. 

Stromling III, 139; 141; 155. 

Stromme II, 251. 

Stromming III, 141 Anm. 

Stromſtalle III, 424; 436; 437; 

474. 

Stuer I, 44. 

Stuerbarſch I, 45. 

Sturgeon III, 776 Anm. 

Sturio Wrm. III, 747. 

Stüem-Hering III, 203. 

Styris-Fiſkur III, 748. 

Styrjæ III, 777 Anm. 

Styrris III, 748. 

Stemfkallen III, 472 flg. 

Stokker, den almindelige J, 263 

flg.; 597. 

Stokkerſlœgten I, 263. 

Stor I, 238. — III, 1121 Anm. 

den almindelige I, 238. | 

II, 494. — III, 747 flg.; 
1083; 1100. 

den bredſnudede III, 781, 

den ſtumpſnudede III 780 fig. | 

Storagtige Fiſte III, 746—747. 

Storre III, 749 Anm. 

Størflægten III, 746. 

Stover III, 1140. 

Sudder III, 352. | 

Suder, den almindelige 1, 477 

Anm. — III, 292; 351 flg.; 1101. 

Suderkone I, 497. — II, 320. 

Suderkonge II, 320 Anm. 

Sudernaal I, 497. 

Suderflegten III, 351. 

Sudeſkruppe II, 279 292; 320. 

Suerdfifk I, 596. 

Sula III, 216 Anm. 

Sund, III, 994 Anm. 

Sundemave II, 39. 

Suthar III, 1101. 

Svaerdfiſk I, 56. 

(Delfinart) III, 994. 

den almindelige J, 253 flg.; 

596. — III, 1024; 1102 

1131; 1154 Anm.; 1156 

Anm. 

| Sværdfiffflægten I, 253. 

| Svømmefrabber III, 975. 
Sucet Lacep. III, 1058 Anm. 

Suck III, 78 Anm. 

Südhere III, 352. 

Syekok III, 1101. 

Sylen III, 141 Anm. 

Sylringer III, 141. 

Sympterygia Müll. & Hnl. III, 

939 Anm. 

Syngnathus I, 194; 195. 

Cuv. III, 672 Anm. 

Rafi n. III, 705. 

Acus Linn. III, 675; 693. 

Acus Hofman, Ekſtrom, 

Worm III, 674; 688 Anm. 

angvineus Jen. III, 706; 

765. 

Hippocampus Linn. III, 

728; 1148. 
lumbriciformis Tarr. III, 

123 
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Syngnathus Ophidion Linn. III, 

706; 717; 1148. 
Ophidion Varr. III, 706. 

Ophidion Schade og Faber 

III, 705; 706. 

Typhle Bl. III, 693. 

Typhle Linn. III, 674; 

6753 706. 
Typhle Middelhavets III, 

675; 686-687. 

& quoreus Linn. III, 705 

flg.; 1136 Anm. 

& quoreus Yarr, III, 706. 

æquoreus Riss. III, 714. 

Sypige I, 497. — II, 63. 

Säbelfiſch III, 1154 Anm. 

Sägefiſch III, 1023 Anm. 

Saelhunde II, 166; 404; 5173 578. 

— III, 91; 162 Anm.; 

164 Anm.; 273; 641; 

777 Anm; 924; 1114; 

1139 Anm. 

Salſtyr III, 750. 

Soaborre I, 543. 

Sobaver III, 728. 

Soedrage I, 423. 

Sohane I, 85. — III, 1101. 

Soheſt III, 728. 

Sokarpe I, 478. 

Sokarudſe (Crenilabrus rupestris) 

I, 541 flg. 
(Cyprinus Carassius Bl.) 

III, 299 flg.; 312. 

Sokok I, 85; 581. — III, 1101, 

Solvaal III, 619. 

Solvpfiſk I, 279. — II, 141. 

Solvhaa, III, 787. 

Solvkvejte I, 599; 600. 

Somrokken III, 941; 962 flg.; 980; 

10013 7017. 

Solvmave II, 39. 

Somuſen III, 870. 

So-⸗Rotte III, 787. 

Soſtjerner III, 1114. 

Søtræer II, 229. 

Souls, den almindelige J, 369 flg.; 

602. — II, 402; 515 Anm. 

Søulvflægten J, 369. 

Tacaud II, 78. 

Talhvidling II, 8à. 
Talitrus salvator Kl. II, 600. 

Tandthaj J, 238. 

Tangaal III, 675. 

Tangbrosme I, 337. 

Tange II, 469. 

Tanglopper II, 1373 514. — III, 

912; 1114. 
Tangnaale III, 712. 

Tangnaal, den lille III, 673 flg. 

— den ſtore III, 692 flg. 

Tangnaalſlagten III, 672 —704. 

Tangſnarren I, 198 flg.; 593. — 

III, 1119. 
Tangſnegl III, 675. 

Tangſprel, den europeiſte J, 341 

flg.; 600. 

Tangſprelſlegten I, 340; 600. 

Tantei I, 595; 596. 

Taretorſk II, 6; 12; 26. 

Targeur II, 446. 
Tart II, 622. 

Taſkekrabbe II, 402. — III, 975; 

1114. 

Teiſten I, 342. — III, 592. 

Tellina II, 57 Anm.; 272; 375. 
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Tenca III, 1108; 1133. 

Tepel, grone III, 1020. 

Tetrabothriorhynchus 

Linn. I, 31. 
Tetrabothrium auriculatum Rud. 

III, 851; 976. 
— sphærocephalum Deslg. III, 

976. 
tumidulum Rud. III, 976. 

Tetrarhynchobothrium tenuicolle 

Dies. III, 976. 

Tetrarhynchus appendiculatus 

Rud. II, 581. 

attenuatus Rud. I, 597. 

discophorus Rud. I, 219. 

Morhuæ Rud. I, 605. 

tenuicollis Rud. I, 471 Anm. 

sp. II, 41; 444. 

Tetrodon Mola III, 732. 

Thorſtr II, 12 Anm. 

Thunfiſt, den almindelige J, 237 

flg.; 595. — III, 750 Anm.; 

1113 Anm.; 1131. 

Thunfifkſlgten J, 237. 

Thunnus Schn. I, 238. 

Thymallus Cuv. III, 35; 50 Anm. 

51. 

signifer Rich. III, 43 Anm. 

— vulgaris Cuv. III, 35 flg.; 

1120 Anm.; 1136 Anm.; 

1146 1155 Anm.; 1215. 

Thymus III, 1108 Anm. 

Thynnus III, 1108 Anm. 

vulgaris Cuv. I, 237 flg.; 

595. — III, 273. 

— brachypterus Delar. I, 596. 

Thyrftlingr II, 12 Anm. 

Tibbing I, 56 Anm. 

barbatus 

— 

Tinca Aus. III, 497 Anm. 

Schn. III, 352; 1108 Anm. 

Cuv. III, 351. 

chrysitis Agass. III, 364. 

marina Olav. I, 476. 

vulgaris Cuv. I, 477 Anm. 

— II, 361 flg.; 1133 
Anm. 

Tind-Oret I, 170. 

Tindfiſk J, 590. 

Tinfiſk I, 590. 

Tinter III, 1132 Anm. 

Tisling II, 12 Anm. 

Tiſtefiſk I, 342. 

Titling II, 12. III, 1146. 

Titling, le II, 2. 

Tobianus Schn. III, 576. 

Tobis, den almindelige I, 580. — 
II, 59; 137; 443; 573. 
— II, 575 flg.; 1012. 

den gronlandſte III, 590. 

Tobiskonger III, 576. 

Tobisſlegten III, 584 — 601; 628 

Anm. 

Tom Sild III, 140. 

Torbis III, 576. 

Tornehajſlogten III, 393. 

Torſt II, 217 Anm. — III, 162; 

| 164; 866; 889 Anm.; 

| 1107; 1118; 1119. 
den almindelige I, 577 3605; 

616. — II, 1 flg.; 273 

| Anm.; 401. — III, 994; 

1004; 1083; 1102. 

den kortſnudede II, 77 flg. 

den ſtormundede II, 124. 

Torsk, le II, 2. 

Torſkearter III, 912; 1114. 



1277 

Torſkekonge II, 3 Anm. 

Torſtemaver III, 994 Anm. 
Torſteſlogten II, 1. 

Tos III, 576. 
Traadorm III, 320; 446. 

Tracheliastes maculatus KIIr. III, 

388. 

— polycolpus Nordm. III, 462. 

— stellifer Kllr. III, 137. 

Trachinus Draco Linn. I, 55 flg.; 

143; 276; 423; 580. — 
III, 1145 Anm. 

— Vipera Cuv. I, 69 Anm.; 71. 

Trachurus Schn. I, 264. 

Trachypterus Gou. I, 291. 

— falx Val. I, 295. 

— Iris Val. I, 599. 

— Vogmarus Val. I, 292; 

598 flg. — III, 1159. 
Trebius caudatus Kr. III, 851. 

Trematod, ubeſtemt III, 641. 

Trichina Cyprinorum Dies. III, 

1223; 1224. 
Trichiurus lepturus Müll. I, 293. 

Trichosoma gracile Bellgh. I, 608. 

— tomentosum Duj. III, 434; 

462. 
Trigla Blochii Varr. I, 101. 

— Cuculus Bl. I, 101. 

— Gurnardus Linn. I, S3 flg.; 

105; 581. — III, 1101; 
1136 Anm. 

— Hirundo Linn. I, 84; 106 

flg.; 581. 

Trindbutte II, 407; 426. 

Tristoma Cephalo Riss. III, 745. 

— coceineum Cuv. I, 597. 

— papillosum Dies. III, 745. 

Tristoma rudolphianum Dies. I, 

597. — III, 745. 
Triænophorus nodulosus Rud. I, 

20 Anm.; 187; 5783; 579 

5933 615. — II, 644. — 

III, 54; 253; 1221. 

Trochopus longipes Dies. I, 582. 

Trota III, 50 Anm. 

Trout, common II, 628. 

Trout-lice II, 644. 

Trævlemund-Slagten III, 1087. 

Trevlemund, den lancetdannede III, 

1087 flg. 

Trutta Schn. II, 626. 

— salmonata Schn. II, 583. 

Trygon Adans. III, 1018. 

— Pastinaca Linn. III, 1018flg. 

Trede⸗Pigvarre II, 426. 

Tunge II, 3573 467. 

— Den almindelige I, 612. — 

II, 467 flg. — III, 744. 

— dobbelt II, 485. 

— forkert II, 485. 

— uægte II, 343; 360. 

— agte II, 469. 

Tungens Hore-Unge II, 343; 359; 

360. 

Tungflynder II, 469. 

Tungpledder II, 469. 

Turbo litoreus I, 324. 

Turbot II, 426 Anm. 

Turdus Rantz. III, 1109. 

Turßbull I, 119; 131; 144. 

Tuſk II, 217 Anm. 

Tylodelphus clavata Nord. I, 579. 

Tænia ambigua Duj. I, 592 Anm. 

— cornuta Schn. III, 565. 

— Erythrini Fabr. I, 590. 
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Tænia filicollis Rud. I, 187; 593. 

— longicollis Zed II, 644. — 

III, 213; 543 92. 

— macrocephala Crepl. III, 

641. 

— ocellata Rud. I, 20 Anm.; 

54 Anm.; 168 Anm. 

— oetolobata Rud. I, 

Anm.; 590. 

— osculata Goez. III, 137. 

— torulosa Batsch III, 481; 

1224. 

— sp. III, 213 462. 

Terben III, 920; 939 flg.; 963; 

964; 966; 967; 969; 970 flg.; 

990; 1001; 1017. 

Terbing III, 941. 

Terner III, 499. 

Tonne II, 407; 426. 

168 

Uei 1,18. 

Ufs II, 106. 

Ulfs⸗Skreppe II, 6. 

Ulk I, 148. 

— den almindelige I, 130 flg.; 

583. 

— den langtornede!, 118 flg.; 

582. — III, 1119. 

Ulke I, 131. — III, 959. 

Ulkeſloegten I, 117. 

Uraptera Müll. & Hnl. III, 939 

Anm. 

Uria Grylle Linn. I, 342. — III, 

592. 

Uur I, 73. 

Vaagmer, den nordiffe I, 292 flg.; 

598 flg. 

Baagmærffægten I, 291. 

Vaarſild III, 140. 

Vaartorſken II, 25 Anm. 

Vagnen III, 926. 

Va⸗Langen II, 164. 

Vandfugle III, 135; 573; 641; 

92⁴. 

Vandrotter III, 552 1114. 

Varre II, 405 Anm.; 426 Anm.; 

465-466. 

— den lille II, 464 flg. 

-- den lodne II, 445 flg. 

Varreſleegten II, 405. 

Vaseile, ſtor III, 1061 Anm. 

Vas-Igle III, 1061. 

Vejrfiſk I, 194. — III, 675 693; 

705. 

Vejrforholds Indflydelſe paa Fifke— 

rierne III, 163. 

Vejsaal III, 644. 

Vels, den ſorte II, 231 flg.; 321 

Anm. 

Velsſlegten II, 231. 

Verre II, 426 Anm. 

Vesaal III, 644. 
Vidkjeft I, 131. 
Vierog II, 44. 

Vinterſild, norſk III, 156. 

Visſeaalen III, 642 flg.; 661; 667; 

668; 670; 671. 

Vitling II, 85. 

Vlck J, 131. 
Vogmarus islandicus BI. Schn. 

III, 1150. f 
Vrang-Kvejter II, 397. 

Bræf III, 777 Anm. 

Wal III, 122. 

Waldtfohren II, 626. 

Waller III, 122. 
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Wecke 1, 131% & 

Weisfiſch III, 78; 486; 488, 

Weller III, 122. 

Wels, der gemeine III, 121. 

Wetterbug III, 474 Anm. 
Whistle-ſish II, 186 Anm. 

Whitebait III, 194 Anm. 

White-Trout II, 587 Anm. 

Whiting Pout II, 78. 

Widding II, 85 Anm. 

Winterlachß II, 543. — III, 1118. 
Witeke III, 487. 

Witinck III, 487. 

Wittfiſch III, 486. 
Worntepel III, 1020. 

Wrasse, gibbous I, 535 Anm.; 537. 

Wydtogen II, 43. 

Xiphias I, 596. — III, 1024. 
— Gladius Linn. I, 253 flg.; 

596. — III, 1131; 1136 

Anm.; 1154 Anm. 

Avenſild III, 141. 

Zeugopterus Gotts. II, 465; 466. 

— hirtus Abildg. II, 446. 

Zeus Faber Linn. I, 278. 

— Gallus Fabr. III, 958 Anm. 

— guttatus Brun, I, 281. 

Ziſeken III, 141 Anm. 

Zoarces Cuv. I, 355 600. 

Zoarces viviparus Linn. I, 353; 
355 flg.; 602. — III, 

1109; 1149. 

Zostera I, 577. — III, 170; 270 

Anm.; 6373 744. 

Zunge II, 468. 

Zwergdorſch II, 75 Anm. 

ga III, 1114. 

— Psora Linn. II, 40 Anm. 

Ægrefin II, 42 Anm. 

Aeéſche III, 36; 37; 38 Anm. 

— die breite III, 77 Anm.; 88. 

Ogna-Sild III, 216 Anm. 
Olgorle III, 1100 Anm. 

Ored II, 583. 
Oreſundsſild III, 156. 

Oring II, 586. 
Orith III, 1101. 
Ormt III, 1121 Anm. 

Orred II, 106 Anm.; 544; 566 
Anm.; 583; 586 Anm.; 

628. — III, 537. 

— den almindelige II, 626. 

Orret II, 586 Anm. 

Ort II, 586 Anm. 

Orte II, 586 Anm. 
Orteblikker II, 544. 

Oſters I, 353. — III, 1114. 
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Trykfejl 

i dette Skrifts 

forſte Del. 

Side 3 Linie 29: gadde les gedde. 

— 41 — 31: Ligia lœs Ligula. 

— 72 — 16: Surmeletus fæg Surmuletus. 

— 128 — 22: Svommeblere les Urinblere. 

— 130 — 7: Bugf. 3 les Bugf. . 

— 157 — 21: Idoteer les Idotheer. 

— 167 — 17: Schand. (æg Scand. 

— 173 — 18: lige las lig. 

— 193 — 1: efter Spinachia tilføj Cuv. 

— 198 — 11: efter Pandefladen tilføj ; de. 

— 203 — 5: Plads las Plades. 

— 203 — 9: middelmaadig las middelmaadigt. 

— 219 — 25: Antocephalus les Anthocephalus. 

— 251 — 12: ſtjondt i omvendt Orden“ falder bort. 

— 414 og 415 findes tre Gange Gobius unimaculatus iſtedetfor 

Gobius unipunctatus. 

— 470 Linie 5: Haotafke læs Havptafke. 

— 471 — 29: Botriocephalus ls Bothriocephalus. 

— 512 — 5: Frabricius læg Fabricius. 

Anden Del. ' 

Det græffe Motto paa Titelbladet har en Fejl i Afcentuattonen, 

hvilken fan rettes efter førfte eller tredie Dels Titelblad. 

Side 41 Linie 5: Botryocephalus (æg Bothriocephalus: 

— 75 — 21: Juni læg Juli. 

— 539 — 1: X las XIV. 

— 565 — 21: Skonnings læs Randrups. 

— 604 — 13: Johnſon las Jonſton. 

— 624 — 19: hyatinum læs hyalinum. 



* " 

Trede Del. i; ; N 

Side 19 Linie 6; ſtye las ſty. * 5 g 

— 37 — 28: 30 les l. * 2 
— 76 — 1: Kxyrhinchus lœs oxyrhynchus. * 

— 100 — 27: f. les af. 1 
al ſe lo les cg 

— 113 — 21: hvaes las haves. 

— 134 — 23 ſtreifer lass ſtrejfer. 

— 137 — 3: Ligia læg Ligula. 

— 160. — 127 259 ls 288. 

— 165 — 32: brugte las brugtes. 

— 191 — 21: Juni læg Juli. 

— 202 — 16: ti les ti, 

— 218 — 14: longicollis (æg emarginata. 

— 249 — 23: m eget las meget. 

— 254 — 1: Fiſfeigl les Fiſteigle. 

geom etra ls geometra. 

— 320 — 16: Caryophyllus ls Caryophyllæus. 

— 320 — 17: Echinorhyneus (æg Echinorhynchus. 

— 333 — 27: claviceps læg clavæceps. 

— 349 * 24: Regiſter læg Regiſtrant. 

— 387 — 6: Mudderſmog las Mudderſmag. 

— 401 — 8: Hambor eg las Damborg. 

— 536 — 16 pa las paa. & 

— 626 — 3: ti las to. 

— 626 — 13: Lengdegjœnnemſnit læg Hojdegjennemſnit. 

— 636 — 32: Intægt læg Indtegt. 

— 639 — 12: Skondt las Skjondt. 

— 675 — 31: 164 læg 194. 

— 74⁵ — 10: Cephalo (æg Cephala. 

— 1120 — 33: Cottus fluviatilis (æg Cottus Gobio. 

— 1130 — 25: Abramis Blicca Linn. (æg Abramis Blieca Bl. 

— 1136 — 27: Gobius albus Penn, læs Gobius minutus Penn. 

— 1150 — 25: Vogmarus islandicus tilføj BI. Schn. (S Tra- 
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chypterus Vogmarus Cuv. 

: Cottus fluviatilis les Cottus Gobio. 
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